
VYHLÁŠENÍ NEJ MIMI: Tradiční vyhlášení soutěže o nejlepší fotku amatérské soutěže NEJ MIMI se uskutečnilo v Třebíč-
ském centru. Porota ocenila i pěkný a vtipný snímek dvojčat Marka a Rostislava Bacherových (vlevo). Vedle nich vítěz Kryš-
tof Křivánek, druhá Natálie Ježková a třetí Eliška Hrůzová a Leoš Bříza. Více na str. 20. Foto: Antonín Zvěřina

Proberou výchovu
Poradna Ruth  zve na program Evy 

Muroňové „Aby malé bylo velké“. 
Koná se v sobotu 7. března od 9 do 16 
hodin v Třebíči v ulici Vltavínské 1376. 
Během programu se zájemci seznámí 
se způsobem práce, který odpovídá 
cílům obecné výchovy.   -zt-

Pokřtí knihu
Křest knihy redaktora Třebíčských 

novin Antonína Zvěřiny se uskuteční 
v hudebním oddělení knihovny v Tře-
bíči v úterý 3. března od 17 hodin. 
Součástí se stane autogramiáda.  -pk-

Duchovní program
Žízním – Vy jste sůl země a světlo 

světa, akce s tímto názvem se uskuteč-
ní v sobotu 28. února v kostele sv. Mar-
tina v Třebíči. Program začíná ve 14.30 
hodin. Následuje od patnácti hodin 
přednáška a beseda s P. Michaelem 
Špilarem. Program pokračuje od 16.15 
hodin adorací před Nejsvětější Svátos-
tí. V 17.25 hodin začíná modlitba sv. 
a od 18 hodin mše svatá, kterou bude 
sloužit P. Michael Špilar.  -zt-

Přednáší Jaroš
Radek Jaroš zve zájemce na svo-

ji přednášku o expedici na dru-
hou nejvyšší horu světa K2, která se 
koná v úterý 17. března od 18 hodin 
v Národním domě v Třebíči. Vrchol 
hory K2 se nachází v nadmořské výš-
ce 8611 metrů. Jaroš se stal prvním 
Čechem a patnáctým horolezcem svě-
ta, který drží takzvanou Korunu Hima-
láje.  -zt-

Dárcovství krve na Valentýna 
se stalo pro studenty Hotelové 
a Obchodní školy samozřej-
mostí.

 Antonín Zvěřina

Valentýnské darování krve, tak se 
jmenuje akce, kterou před sedmi lety 
vymysleli studentu Obchodní akade-
mie v Třebíči. A v této tradici pokra-
čují i po spojení s Hotelovou školou. 
Letos Valentýn připadl na sobotu a 
proto studentu přišli na odběrové 
místo v třebíčské nemocnici už ve 
čtvrtek 12. února. 

Po úvodním slově vedoucí Odbě-
rového střediska Třebíč Marii Dudí-
kové se dostává ke slovu předsed-
kyně třebíčského Červeného kříže 
Hana Fukalová. „Jsem velice ráda, že 

studenti přišli, a proto jsme nejen pro 
ně, ale pro všechny dnešní dárce připra-
vili takový malý dárek ve formě dvou 
čokoládových srdíček. Vždyť oni přece 
dávají krev od srdce,“ konstatuje. 

Zdůrazňuje, že je velice důležité, 
že studenti jdou darovat krev kolek-
tivně. „Myslím si, že je to velice dobrý 
příklad,“ přemítá Fukalová. Doplňu-
je, že každý prvodárce dostane také 
jako upomínku symbolickou kapku 
krve.

Dlouholetý dárce a doprovod stu-
dentů Oldřich Martinů vzpomíná, 
že k dárcovství studenty vyhecoval 
tehdejší ředitel Obchodní akade-
mie Pavel Svoboda. „Samozřejmě je 
výborné, že se studenti do dárcovství 
zapojí už v tomto věku. V pozdějším 
by se k tomu možná už neodhodlali,“ 

nastiňuje. Myslí si, že z většiny pro-
vodárců se stanou pravidelní klienti 
odběrového střediska. 

Studentů přišlo zhruba pětatřicet, 
někteří nemohli například z důvodu 
nemoci. Před sloučením darovalo 
krev asi 25 mladých lidí. Pak už si na 
nás nachází v nabitém programu čas 
i Marie Dudíková. 

A první otázka zní, zda se podmín-
ky pro dárcovství krve v posledních 
letech nezpřísnili.

„Výrazně se mění životní styl lidí. 
Dříve neexistovali choroby, které zná-
me dnes. A většina z nich je přenos-
ná krví. Nemůžeme si dovolit někoho 
poškodit. Zejména drogy jsou pro nás 
velice riziková skupina,“ odpovídá. 

 (Pokračování na str. 3)

Studenti darovali na Valentýna krev
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Opět se roztočí 
Rejžkův pořad

Ve středu 18. března se po roce 
téměř na den přesně roztočí Kalei-
doskop známého publicisty Jana 
Rejžka. Stane se tak v 19 hod v 
hudebním klubu Béčko a návštěvní-
ci tohoto dalšího pokračování neko-
nečného seriálu koncertů pro Břehy 
uslyší nejen hudební novinky, pří-
padně skladby související s aktuální-
mi muzikantskými výročími, ale také 
ukázku literární a především autoro-
vy originální komentáře na nejrůz-
nější témata. -miz-

Ojedinělá výstava
Pětadvacet voskových fi gurín lid-

ských bytostí, s nimiž si příroda kru-
tě zahrála, bude od pondělí 9. do 
úterý 17. března k vidění v malém 
sále Národního domu v Třebíči. Na 
vlastní oči mohou zájemci vidět lidi 
se dvěma hlavami, dvěma obliče-
ji, několik siamských dvojčat, muže 
s vlčím syndromem a jiné. Autory 
fi gurín lidí, kteří skutečně žili, jsou 
umělci z Petrohradského antropolo-
gického muzea. Výstava se do Čech 
vrací po třinácti letech.  -zt-

Končí provoz 
dálkové linky

Ke konci února byl ukončen pro-
voz na dálkové lince 610650, Hradec 
Králové – Žďár nad Sázavou – Třebíč 
– Znojmo. „O ukončení provozu dál-
kové linky nás informovala společnost 
ARRIVA a.s. s prosbou, abychom obe-
známili naše občany,“ uvedl místosta-
rosta Vladimír Malý. -zt-

Obnovili festival 
Nezvalova Třebíč

Po třiceti letech obnovila třebíč-
ská knihovna Festival Vítězslava 
Nezvala. Vyhlášení prvního roční-
ku obnovené soutěže poezie se koná 
v knihovně v pátek 20. března od 19 
hodin. Festival startuje v pátek 20. 
března a potrvá do čtvrtka 2. dubna 
(viz program knihovny). -zt-

Převládají investice do škol
Rozpočet města Třebíč počí-

tá se zateplením budov škol a 
investicí do vzdělání.

 Antonín Zvěřina

Koncem ledna schválilo Zastupitel-
stvo města Třebíče vyrovnaný rozpo-
čet na letošní rok. Objem rozpočtu 
je ve výši 583 milionů korun. Nej-
větší investiční akcí bude zateplení 
základních a mateřských škol v Tře-
bíči za více než 30 milionů korun.

„Zateplení základních a mateřských 
považuji za krok správným směrem, 
protože městu přinese v následujících 
letech velkou úsporu na energiích. Na 
samotné akce se nám podařilo získat 

dotace, které významným způsobem 
sníží vlastní vynaložené prostředky 
města,“ okomentoval investici sta-
rosta Pavel Janata.

Další velkou investicí města je 
revitalizace panelového sídliště 
Horka – Domky, ulice Demlova, ve 
výši přesahující 18,5 milionů korun 
a téměř 16 milionů na přestupní 
terminál v Třebíči.

Z provozních výdajů je nejvý-
znamnější položkou 37,5 milionů 
korun, kterými město dotuje pro-
voz městské autobusové dopra-
vy. Na provoz, opravy a udržová-
ní základních škol město vynaloží 
34,4 milionů.

„Město každoročně čerpá velké 

množství dotací na různé projek-
ty a akce, které je nutné takzvaně 
předfi nancovat. V praxi to znamená 
zaplatit vše z peněz města a následně 
zažádat o jejich proplacení poskyto-
vatele dotace,“ upozornil Janata.

Doplnil, že díky tomuto postupu 
je velký rozdíl mezi plánovaným a 
skutečným výsledkem hospodaře-
ní města. Město nemůže dopředu 
zařadit očekávané dotace do svého 
rozpočtu. Proto i na konci letošního 
roku očekává, že zapojení vlastních 
prostředků bude podstatně menší, 
než je uváděno ve schváleném roz-
počtu města. Konstatoval, že rozpo-
čet se sestavoval na základě zkuše-
ností v minulých letech.

V pondělí 2. února 2015 uply-
nulo 75 let ode dne, kdy manželé 
Josifovi uzavřeli manželství. 

Oslava tohoto významného a 
v republice ojedinělého jubilea, 
nazvaného svatba korunovačních 
klenotů, se konala v domově pro 
seniory na Koutkově ulici, kde 
manželé nyní společně žijí. „Sešli 
jsme se zde, abychom s manželi Josi-

fovými a jejich rodinou společně osla-
vili jejich výročí 75 let společného 
života,“ uvítala přítomné ředitelka 
domu Helena Chalupová.

Na oslavu byl oslavenci pozván 
také místostarosta Pavel Pacal, kte-
rý přinesl kromě darů také pamět-
ní knihu města Třebíče, do které 
se manželé s celou rodinou pode-
psali.

MANŽELÉ Josef a Libuše Josifovi jsou spolu neuvěřitelných 75 let.  Foto: archiv města

Manželé oslavili unikátní svatbu

Otevření přestupového terminálu 
u vlakového nádraží v Třebíči změní 
trasy některých autobusových linek. 
Terminál začne sloužit veřejnosti v 
červnu tohoto roku. „Změny se budou 
týkat linky číslo jedna, která vede od 
Boroviny směrem na polikliniku,“ 
naznačil místostarosta Pavel Pacal.

Všechny spoje této linky začnou 
jezdit přes terminál. Změny nasta-
nou i u linky číslo deset. Ta jede od 
nového hřbitova k poliklinice. „Na 
terminál budou zajíždět jen ty spoje, 
která budou mít návaznost na vlaky,“ 
vysvětlil Pacal. 

To samé se předpokládá u linky čís-
lo třináct. Linka číslo čtrnáct ze Star-
če na polikliniku na terminál zajíždět 
nebude. „V souvislosti s těmito změna-
mi se mohou obyvatelé vyjádřit k dal-
ším zamýšleným změnám,“ pozname-
nal Pacal. 

Jedná se o linku číslo čtyři, která 
startuje u hotelu Atom, pokračuje 
přes Nové Dvory k poliklinice, zda 

chtějí, aby všechny zajížděli na termi-
nál u vlakového nádraží. Mohou také 
rozhodnout, zda tam budou zajíždět 
pouze spoje s návazností na vlaky. 

Další návrh změny se týká linky čís-
lo deset, která jezdí o víkendech a o 
svátcích. Ta jezdí souběžně s linkou 
číslo pět od nového hřbitova smě-
rem na polikliniku a obě se potkávají 
ve stejný čas.

„Ptáme se občanů, zda jim to vyho-
vuje nebo chtějí takovou změnu, že od 
hřbitova bude jezdit každou půlhodi-
nu autobus,“ nastínil Pacal. Změny 
nastanou v okamžiku zprovoznění 
přestupního terminálu. Ke změnám 
se veřejnost může vyjádřit do 20. 
března. 

Pacal připustil, že anketa získá vět-
ší váhu, pokud se jí zúčastní víc osob. 
Věří, že zpětná vazba bude nato-
lik dostačující, že se jí vedení města 
bude řídit. Městem v současné době 
křižuje kolem dvou desítek linek.  
 -zt-

Změní se trasy linek

„Manželé Josifovi dosáhli nevyššího 
ocenění výročí svatby, žádné vyšší už 
neexistuje. Přeji Vám do dalších let 
mnoho zdraví,“ popřál manželům 
Pavel Pacal. -zt-
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Studenti darovali na Valentýna krev

HANA FUKA LOVÁ, předsedkyně třebíčského Červeného kříže, předala všem 
dárcům malý dárek. Foto: Antonín Zvěřina

(Dokončení ze str. 1)
Upozorňuje, že se také otevřeli hra-

nice a zvýšila se i sexuální turisti-
ka. „Tito lidé také nejsou vhodní dárci 
krve, stejně jako třeba lidé, kteří pobý-
vají v nápravných zařízeních,“ neta-
jí Dudíková. Připouští, že i medicí-
na se rozvíjí a objevují se stále nové 
nemoci, které se dříve neznaly.

Vedoucí odběrového střediska 
nastiňuje, že funguje i spolupráce 
s ostatními středními školami z Tře-
bíče i z okolí. „Začalo s tím před více 
než deseti lety třebíčské gymnázium, 
kdy si studenti dárcovstvím vyžehlili 
nějaký průšvih. Postupně se přidávaly 
ostatní školy, ale na Valentýna přichá-
zejí pouze studenti Obchodní akade-
mie a teď i Hotelové školy,“ uvádí. 

Souhlasí s učitelem Martinů, že pro 
mladého člověka je někdy rozhod-
nutí, že půjde darovat krev, složité. 
„Kolektiv vždy dokáže strhnout, i ty 
váhající,“ podotýká. Má radost, že 
většina se na odběrové středisko zase 
vrací. 

„Víme ze zkušenosti, že když rodiče 
dávají krev, často přivedou i svoje děti. 
Ale stal se nám i opačný případ, kdy 

FOTOGRA FOVAT ano, ale prozradit 
jméno nám tato dívka nechtěla.
 Foto: Antonín Zvěřina

příklad studentky inspiroval k daro-
vání krve maminku,“ poznamenává 
Dudíková. Doplňuje, že nyní chodí 
darovat krev společně. 

Připomíná, že v loňském roce mělo 
odběrové středisko nejvíce provo-
dárců ve své historii. „Je to od roku 
2001, kdy jsme přešli pod Fakultní 
nemocnici Brno. Bylo jich více než šest 
set,“ vysvětluje Dudíková. 

Deset minut
A jak dlouho odběr krve trvá? 

„Nesmí být delší než deset minut. Na 
to jsou předpisy,“ říká Dudíková. Vět-
šinou trvá pět až sedm minut. Velice 
se na tom podepisuje pitný režim. 
Už den před odběrem by měli dárci 
zvýšit příjem tekutin, odběr je rych-
lejší, a po odběru opět hodně pít.

„Mohou si dát i pivo, ale z jejich zku-
šeností víme, že méně snesou, takže 
mají levnější opičku,“ usmívá se Dudí-
ková. Vážně doplňuje, že po odběru 
by člověk měl odpočívat, nepotápět 
se, nepracovat ve výškách, neskákat 
padákem.

Samozřejmě občas ke kolapsům 
dochází. Je to nebezpečné, pokud 
člověk upadne. „Je to nepříjemné a 
snažíme se tomu zabránit. Po odběru 
by měl dárce ještě chvíli ležet na lůžku 
pod dohledem sestřiček. I to občerstve-
ní po odběru má tu náležitost, že tady 
chceme ještě chvíli dárce zdržet,“ při-
znává Dudíková.

Konstatuje, že nejrychlejším doda-
vatelem energie jsou cukry. Dárce 
také dostane stravenku v hodnotě 
50 korun. Připoméná, že jako první 
dárcovství inicioval současný euro-
poslanec Tomáš Zdechovský v Par-
dubicích.   

Kolikrát vlastně člověk může za 
svůj život darovat krev? „Darovat 
krev může zdravý člověk od 18 do 65 
let. Pokud ale máme dárce, kterému do 
získání nějaké mety zbývají například 
dva odběry, tam mu je povolíme i po 
tomto limitu,“ vysvětluje Dudíková. 

Muži mohou darovat krev čtyřikrát 
za rok, ženy třikrát za rok. Interval u 
mužů musí trvat tři měsíce, u žen čty-
ři měsíce. Kromě dárcovství krve se 
v Třebíči odebírá také plazma. Ta se u 
zdravého jedince obnoví do 48 hodin. 

„Doporučený interval u nás je jeden 
měsíc. Tam tedy odběry narůstají rych-
leji,“ nastínila Dudíková. Kromě odbě-
ru krevní plazmy se mohou provádět i 
odběry krevních destiček nebo červe-
ných krvinek a všechny započítávají. A 
vedoucí odběrového střediska pokra-
čuje, co všechno odběru brání, což se 
ovšem každý dozví ještě před odbě-
rem. 

Panák na kuráž ne
Přecházíme do odběrného místa, 

kde čekáme na studenty. Povídáme 
si se sestřičkami, zda je dobré si dát 
panáka na kuráž, ale ani to se nesmí. 
A nemělo by se před odběrem ani 
kouřit. 

Po chvíli už odchytáváme po odbě-
ru Davida Saturku. Ale to je sta-
rý odběrový mazák a dárcovství 
považuje za samozřejmost. „Jsem 
tady už popáté,“ vysvětluje. Přiznává 
po odběru pociťuje únavu, ale jinak 
je to pro něj pohoda. 

Další studentka před odběrem 
nechce a nechce prozradit svoje 
jméno a do hovoru ji také není. Ale 
rozhodně to není z toho důvodu, že 
by se odběru bála. Vždyť fotogra-
fování se nebrání. Evu Holíkovou a 
Nikolu Velcovou zastihneme před 
odběrem u občerstvení. Ani tady 
není stopa po nervozitě. 

Vracíme se na počátek naší cesty a 
loučíme se studentkami a studenty. 
Možná jejich Valentýnské darová-
ní krve někoho inspiruje. A nemusí 
to být jen jejich vrstevníci. Ale musí 
si vybrat pro darování krve nějaký 
jiný svátek. Ten valentýnský je již 
dopředu zadaný.    

AŽ DO NEDĚLE 29. března si mohou zájemci prohlédnout v Galerii malova-
ný dům v Třebíč grafi ku Jiřího Brázdy. Výtvarník studoval na Střední umělec-
koprůmyslové škole obor hračky a dekorativní předměty, poté na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze. Věnuje se kresbě, malbě a grafi ce, kde používá růz-
ných kombinovaných technik. Je rovněž známým tvůrcem exlibris a v tomto obo-
ru získal četná ocenění doma i v zahraničí. Uspořádal řadu samostatných výstav 
a účastnil se mnoha výstav kolektivních. Na snímku vlevo s třebíčským znalcem 
umění Janem Dočekalem.  Foto: Mirka Čermáková

V galerii je k vidění grafi ka Opravili chodník 
Na základě požadavků občanů 

byl opraven chodník před budovou 
Základní školy kpt. Jaroše s předsti-
hem. Tato oprava byla v plánu až na ja-
ře. „Dostali jsme podnět od občanů, kteří 
si stěžovali na špatný stav chodníku před 
Základní školou. Ačkoliv byla oprava 
plánovaná na jaro, opravili jsme jej prio-
ritně, aby nedošlo ke zbytečnému úrazu. 
Na opravu byla použita vytěžená dlaž-
ba, to znamená starší nepoškozená dlaž-
ba, čímž se ušetřilo, a práce je provedená 
velmi kvalitně,“ vyjádřil se místostaros-
ta Vladimír Malý.   -zt-

U Úřadu práce
postaví semafor

Křižovatka u Úřadu práce dostane 
nový semafor a lampy s LED svítidly

Původně navrhovaná rampa přes 
celou vozovku by si kvůli hlubokým 
základům vyžádala přeložky inženýr-
ských sítí. 

„Zpracovatel projektové dokumenta-
ce navrhl alternativu instalace nového 
výložníku ze strany od budovy auto-
busového nádraží, tak, aby lampa 
pro levé odbočení ve směru od Borovi-
ny byla umístěna přímo nad jízdním 
pruhem,“ vysvětlil umístění nového 
semaforu vedoucí odboru dopravy 
Aleš Kratina a dodal, že tuto alterna-
tivu odsouhlasila i Policie ČR.

Toto řešení přinese významnou 
fi nanční úsporu oproti původně 
plánovanému umístění semafo-
ru. Zároveň tedy umožní větší roz-
sah rekonstrukce technologií, takže 
se řidiči mohou těšit na nové lam-
py s LED svítidly s funkcí stmívání 
ve večerních hodinách, které zlepší 
viditelnost. Také se významně sníží 
spotřeba elektrické energie na této 
křižovatce. -zt-
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Dopravu zaštiťuje v Třebíči 
místostarosta Vladimír Malý 
(ČSSD). Věří, že se mu ji po-
vede dobře nastartovat včetně 
výstavby obchvatu. Rozhovor se 
konal v polovině února.

 Antonín Zvěřina

Když jste vstoupil loni na podzim 
na radnici, překvapilo vás něco?

Člověk nikdy nemůže říct, že ho 
nic nepřekvapí. Nejsme v pohádce. 
Samozřejmě jsem věděl, jak funguje 
radnice, i když určitě ne dopodrobna. 
Ale v politice se už nějaký čas pohy-
buji, byl jsem i radní, takže představu 
jsem měl. Neměl jsem ji ucelenou. Jak 
se připravují některé akce, usnesení, 
ale nějakou představu o fungování 
radnice jsem měl. Nejsem zase až tak 
úplným nováčkem.

Když se rozdělovali kompetence, 
prosazoval jste svoje názory, abyste 
jste měl na starosti, co je vám nej-
blíže?

Musím jen připomenout, že v první 
fázi povolebního vyjednávání jsme za-
čali jednat s hnutím ANO 2011. Teh-
dy bylo rozdělování kompetencí po-
měrně problematické. Některé strany 
či hnutí si nárokovaly to, co chtěli ti 
druzí. Proto nedošlo ke shodě. Chtěli 
jsme oblast investicí, oblast majetku, 
v této otázce jsme se domluvili s Pav-
lem Pacalem. Nikdo nechtěl dopravu. 

To je docela zajímavé.
Mě to zase ani tak nepřekvapilo. 

Hnutí ANO 2011 tuto oblast nechtě-
lo. Protože jsem poměrně dost let 
pracoval jako dopravák, dá se říct, že 
k některým věcem mám blízko. Asi 
do nich vidím víc, než když přijde 
člověk z jiných oblastí. Takže zbyla na 
nás a my jsme se toho ujmuli. Věřím, 
že doprava ve městě bude fungovat a 
to lépe než dosud. Ať už je to v rámci 
průjezdnosti města, v rámci chysta-
ných rekonstrukcí. Chceme obyvatele 
města informovat, co se bude dít, kte-
rá opatření jsou nevyhnutelná. Chci 
se dopravě věnovat tak, abych Třebíč 
někam posunul.

Co spolupráce s krajem?
Máme s vedením kraje velice dobré 

vztahy. To nám může umožnit jedná-
ní třeba na ministerstvech. Myslím si, 
že na ministerstvu dopravy nebyl ni-
kdo již dlouho. 

Už jste na ministerstvu byl?
Schůzka je domluvená na 19. února. 

Máte představu, co tam bude váš 
hlavní cíl?

Spíš půjde o seznamovací schůzku. 
Máme ale zájem, aby obchvat Třebí-
če  ministerstvo dopravy zařadilo mezi 
plánované akce. Dosud se tak nestalo. 
To je velice důležité. O obchvatu měs-
ta se mluví zhruba patnáct let, ale mi-
nisterstvo s námi nepočítá. 

Budete spolupracovat s městy, kte-
rá se nacházejí na silnici I/23?

Společné memorandum inicioval 
místostarosta Pacal. Jedná se o zvýše-
ní důležitosti této komunikace. Zatím 
se přihlásilo k memorandu zhruba 40 
měst a obcí. Chceme, aby se zvýšila její 
průjezdnost a komfort cestování. 

Malý: Na prezidenta kandidovat nebudu

Vladimír 
Malý

Nastíníte další kroky?
Za cíl jsem si vytknul lepší napojení 

na dálnici ve směru na Velké Meziříčí. 
Nyní dochází k narovnání silnice me-
zi Třebíčí a Pocoucovem, což považu-
ji za velký úspěch. Samozřejmě jsou 
tady názory, že se mělo pokračovat ve 
snaze o obchvat. Pro nás bylo i priori-
tou narovnání nebezpečných zatáček 
v tomto úseku. To neznamená, že úsilí 
o vybudování obchvatu končí. Musí-
me si uvědomit, že vše je o penězích 
a musíme být rádi, že se nám podařilo 
sehnat peníze na tuto akci. 

To ale není jediný neopravený 
úsek.

Budu se snažit, aby i na nich se stav 
zlepšil. Zejména v úseku mezi Trna-
vou a Rudíkovem, který není v dob-
rém stavu. Na kraji nám sle říkají, že 
při jízdě do Prahy máme jet na dálnici 
na Jihlavu a při cestě do Brna přes Ná-
měšť nad Oslavou. Vysvětluji jim, že 
v obou případech raději jezdíme přes 
Velké Meziříčí. A že je pro nás tato 
komunikace velice důležitá. 

To ale není jen otázka dálnice, ale 
dalšího napojení do severní části 
republiky. 

To je pravda, ale přece jen dálnice 
hraje velkou roli. A pokud jde o silnici 
do Pocoucova hlavně se zvýší bezpeč-
nost provozu. V zimním období tam 
kamión může zcela zastavit dopravu 
a to se také stává. Pak tam auta čekají 
několik hodin.

Hodně se mluví o vysokorych-
lostní železnici, dotkne se nějak 
Třebíče?

Myslím si, že pro nás je nyní důleži-
tější výstavba terminálu u železniční-
ho nádraží. Ten značně zvýší komfort 
dopravy, zejména přestup z vlaků na 
autobusy a opačně. Pokud jde o vy-
sokorychlostní trať, asi se Třebíče ne-
dotkne. Je to zřejmě hudba budouc-
nosti, ale bylo by krásné jezdit z Brna 
vlakem do Prahy do hodiny. To by 
byla i konkurence dálnice. Bohužel 
v současné době jsou vlaky spíš polo-
prázdné.

Nemůže za to ve směru na Jihlavu 
skutečnost, že hlavní nádraží je po-
měrně daleko od centra?

To je spíš otázka pro jihlavského pri-
mátora. 

Na zasedání zastupitelstva na 
konci ledna vystoupil mladý člo-
věk s velkou kritikou křižovatky u 
nádraží ve směru na Znojemskou 
ulici.

S panem Novákem jsme jednal pří-
mo tady na radnici. Asi dvakrát na-
vštívil i odbor dopravy a jejího vedou-
cího Aleše Kratinu. Myslím si, že je 
chvályhodné, že se zajímá o dopravní 
problematiku. Vysvětlil jsem mu, co 
se tam bude po dokončení dít. Ten 
výjezd tam je komplikovanější, ale 
vše se provádí podle platné legislati-
vy. Plánujeme tam umístění zrcadla 

a mám osobní zkušenosti i s jízdou 
s autobusem. 

Co vlastně on navrhuje?
Tento student čtvrtého ročníku 

gymnázia tam navrhuje postavit se-
mafory. To je otázka zhruba čtyř mi-
lionů korun. Nastínil jsem mu, že 
zkusíme zkušební provoz a pokud bu-
du mít negativní ohlasy, není problém 
trasu autobusu přesměrovat na Brá-
fovu ulici. Není to tom, že by radnice 
testovala bezpečnost obyvatel. Posta-
vit tam nyní semafory za tolik peněz, 
to bych byl opravdu špatným hospo-
dářem. Bohužel celé téma má politický 
podtext, kdy se hovoří o tom, že peníze 
by se našly, pokud by na radnici nebyli 
dva uvolnění radní. To jsou slova Jaro-
míra Baráka, který měl tohoto člověka 
na kandidátce. 

Plánujete do budoucna vybudovat 
novou silnici přes Poušov?

Máme v plánu úpravu mostku přes ná-
hon a rozšíření silnice v nejhorším místě 
ve střední části, kde je kvůli skále špatně 
vidět. V příštím roce se pravděpodobně 
začne opravovat Podklášterský most. To 
bude zajišťovat kraj. Přestavba původně 
měla trvat dva roky, dohodli jsme se 
s krajem, že potrvá pouze rok. Poušov-
ská silnice bude také sloužit jako objízd-
ná trasa. Pokud jde o fi nance, oprava 
malého mostku vyjde na osm milionů 
korun. Ten druhý by si vyžádal zhru-
ba 22 milionů korun, protože musí být 
projektován na stoletou vodu. Bohužel 
ani investice do malého mostku není 
zahrnuta v rozpočtu. 

Narovná se tento mostek?
Ano, byl by i širší na průjezd dvou au-

tomobilů.  

A teď trochu z jiného soudku. Jak si 
zvykáte na vyšší pracovní vytížení a 
co na to říká rodina?

Mám velice tolerantní manželku. Sy-
novi je osmnáct let a je dospělý. Politi-
ce se věnuji zhruba deset let. Vědí, co to 
obnáší. Jsem předseda místní organiza-
ce ČSSD, okresního výboru, členem 
ústředního výkonného výboru a kraj-
ského vedení. Mám spoustu povinností. 
S manželkou jsme už třiadvacet let a ví, 
co ode mě může čekat. Hlavně bych jí 
za toleranci poděkovat. Bez rodinného 
zázemí se politika nedá dělat. 

Máte ambice postoupit do vrcho-
lové politiky, parlament, Senát, pre-
zident?

(smích) Takhle jsem neuvažoval, na 
prezidenta samozřejmě vůbec ne. Člo-
věk se celý život učí a získává stále nové 
a nové poznatky, které ho utvářejí. Ne-
tvrdím, že jednou, pokud budu oslove-
ný, bych nekandidoval do poslanecké 
sněmovny. Není to ale moje ambice. 
Určitě budu kandidovat v krajských vol-
bách, kdy při zvolení mohu pomoci 
městu. 

Máte vůbec čas na nějakého koníč-
ka, relax?

Mým koníčkem je motorismus, pro-
tože jsme spojený s dopravou. Rád re-
laxuji na chatě, kterou máme nedaleko 
Třebíče. Rádi chodíme s manželkou 
na houby, máme psa z útulku, s kterým 
také chodíme na procházky. Rád čtu a 
jsem příznivcem klasické literatury, tedy 
knížek. Vzhledem k tomu, že manželka 
pracuje v knihkupectví, tak mám i pře-

hled o novinkách. 

Ideální vaše dovolená je na chatě?
Na chatě o víkendech, ale každoročně 

se snažíme vyrazit na týden, deset dnů 
k moři. Máme rádi teplo. Člověk potře-
buje vypnout. Vezmu si sebou knížky, 
ležím na pláži a čtu. Nejsem zase až tak 
sportovní typ, toto mě stačí. 

Když jste se stal místostarostou, ja-
ké byly reakce vašich spoluobčanů?

Určitě mě víc vnímají, i kvůli předvo-
lební kampani. Stává se mně, že mě lidé 
zastavují a ptají se mě na můj názor. Na 
co vím odpověď, odpovím, nebo pora-
dím, kam by se měli obrátit. 

Všiml jsem si, že někteří zastupite-
lé na sebe nemají na stránkách města 
žádný kontakt. 

Ty kontakty by tam měly být určitě. 
To, že jsme zastupitelé, to není jen naše 
vůle, ale především voličů. My ty lidi za-
stupujeme a pokud mají problém, mají 
mít možnost nás kontaktovat. Pro mě 
to bylo vždy samozřejmé. 

Máte šanci město propagovat?
V Třebíči bydlím 30 let, přišel jsem na 

výstavbu jaderné elektrárny. S městem 
jsem už sžil a považuji ho jako za moje 
rodné. O lidech, kteří se přistěhují, se 
říká, že jsou náplavy. Ale po 30 letech 
už se stáváme domestikované nápla-
vy. Třebíč mi přirostla k srdci a jsem 
rád, když se o ní mohu někde zmínit. 
A máme co nabídnout. 

Takže zase k problémům Třebíče, 
co úprava Karlova náměstí?

Dříve pracoval výbor pro úpra-
vu Karlova náměstí. Pracoval jsem 
v něm, ale postupně se začal zaobírat 
problematikou, která s náměstím ne-
souvisela. To nebylo dobře. Existuje 
několik návrhů, jak by mělo náměstí 
vypadat. Některé z něj chtějí vytěs-
nit dopravu, což nepovažuji za správné. 
Musíme si říct, co chceme, nebude na 
škodu výbor opět zřídit. Ale bez dopra-
vy se stane mrtvou zónou. Bez možnos-
ti parkování tady spousta provozoven 
zanikne. 

Co považujete za největší problém?
Když se do toho pustíme, nejdražší 

věc se nachází pod zemí. Jedná se o veš-
keré přeložky sítí. To je velice nákladné 
a nebude to vidět. Celá úprava je o dis-
kuzi. Revitalizaci by si prostor zasloužil.

Uzavřel se jediný supermarket ve 
středu města, což se lidem nelíbí. 

Hlavní majitel by nejraději objekt 
prodal, ale je ve velice špatném tech-
nickém stavu. Pak by si budovu pro-
najal. Chápu, že mnoho lidí trápí, že 
se tato prodejna uzavřela. Zatím se ale 
kupec nenašel. 

Přál byste si od lidí více tolerance, 
protože vše se najednou zvládnout 
nedá? 

Samozřejmě ji budeme potřebovat 
při úpravách komunikací. Budou růz-
né uzávěrky, to musí pochopit. A po-
kud vím, většina to chápe. Byl bych 
velice nerad, kdyby se tyto akce politi-
zovaly. 

A budete informovat i případné 
návštěvníky města?

Určitě je budeme informovat na 
stránkách města. Tak, aby každý viděl, 
co tady může očekávat.    
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Při předložení tohoto inzerátu a koupi skladového vozu u nás získáte
zvýhodněné ceny na příslušenství a dárek k tomu.
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V rámci přednáškového cyk-
lu muzeum připomene i tři 
významná jubilea.

 Antonín Zvěřina

V rámci jarního cyklu předná-
šek Muzea Vysočiny Třebíč pro rok 
2015 muzeum připravilo celkem pět 
zajímavých témat. Cyklus zahájila v 
úterý 17. února Mgr. Šárka Koníč-
ková z Mineralogicko-petrografi cké-
ho oddělení Moravského zemského 
muzea v Brně. 

Dalším hostem bude BEng. David 
Fic z Jemnice, který odprezentuje 
v úterý 3. března fotografi e ze své-
ho měsíčního pobytu v Solukhum-
bu - srdci nepálských Himalájí. Bude 

mluvit o životě šerpů, nejvyšších 
vrcholech světa a nepálské přírodě 
z pohledu cestovatele, který se vydal 
z Káthmandu do základního tábora 
Mount Everest pozemní cestou.

V rámci přednáškového cyklu 
budou připomenuta tři význam-
ná jubilea, která připadají na rok 
2015. V úterý 17. března zazní 
přednáška doc. PhDr. Evy Melmu-
kové Šašecí z Historické společ-
nosti Veritas z Telče, která připo-
mene osobnost Mistra Jana Husa, 
od jehož upálení uplyne v červenci 
600 let. 

O čtrnáct dní později bude před-
náška věnována sběratelce lidových 
písní Františce Kyselkové (1865-
1951), rodačky z Kamenice u Jihla-

vy. V rámci pořadu věnovanému její-
mu odkazu vystoupí v Kamenném 
sále třebíčského zámku pracovníci 
brněnského Etnologického ústavu 
AV ČR spolu s potomky sběratelky, 
zpěváčky a zpěvačkami Národopis-
ného souboru Bítešan z Velké Bíteše 
a další hosté. 

Závěrečná přednáška cyklu kona-
jící se v úterý 14. dubna bude věno-
vána konci druhé světové války na 
Třebíčsku. Pracovník třebíčského 
muzea Mgr. Jaroslav Bašta tak před-
staví historické skutečnosti vázající 
se k výročí 70 let od ukončení této 
války. 

Přednášky se konají v sedlárně tře-
bíčského zámku s výjimkou 31. břez-
na, kdy se koná v Kamenném sále.

Připravili cyklus přednášek Hledají 
dobrovolníky

Již čtyři roky Dobrovolnické centrum 
Oblastní charity Třebíč nabízí ve měs-
tě program Sousedské pomoci. Jedná 
se o drobnou pomoc zejména starším 
nebo osamělým lidem, nemocným 
i jejich rodinám, příp. také o pomoc 
mladým rodinám s malými dětmi v 
domácnosti, s nakupováním, o dopro-
vod k lékaři, na úřad, na procházku, na 
mši svatou, o předčítání nebo popoví-
dání, ohlídání nemocného či pomoc s 
vyplněním různých formulářů.

Dobrovolníky se stávají lidé, kterým 
je vlastní lidská solidarita, kteří rádi 
pomáhají potřebným lidem, kteří při-
jímají jako cennou a jedinou odmě-
nu vděčnost a radost bližních, kterým 
pomohli, a hřejivý pocit ve vlastním 
srdci. V současné době charita takové 
lidi hledá.  -zt-

Praskněte své bubliny je mott o 
letošního festivalu dokumentárních 
fi lmů o lidských právech, který v Pra-
ze probíhá od 2. března. 

Jeden svět je dnes největším lid-
skoprávním fi lmovým festivalem v 
Evropě a jednou z nejvýznamnějších 
kulturních akcí v rámci celé České 
republiky. Každoročně promítá více 
než 100 fi lmů z celého světa a snaží 
se podporovat kvalitní dokumentár-
ní fi lmy se sociální, politicky angažo-
vanou a lidskoprávní tematikou.

I v letošním roce Třebíč uvidí výběr 
z nabídky Jednoho světa prostřed-
nictvím festivalu pořádaného již 
tradičně Městským kulturním stře-
diskem. V pátek třináctého března v 
Galerii Franta zahájíme krátkými fi l-
my z minulých ročníků s hudebním 
doprovodem Tom Bowling.

Ve dnech 23. až 26. března bude 
uvedeno celkem sedm fi lmů, po 
každém bude následovat beseda, u 
tří z nich s režiséry dokumentů Cu-
kr Blog / Alena Culková/, Zataje-
né dopisy /Tomáš Kudrna/, Je nám 
spolu dobře /Alexandr Dlouhý/ a 
po posledním Evangelium podle 
Brabence pak s Vráťou Brabencem, 
známým členem kapely Th e Plastic 
People of the Universe, který přislí-
bil účast. Po poslední projekci násle-
duje happening s místními hudební-
mi skupinami. Kompletní program 
najdete na plakátech.

Dopolední části programu festiva-
lu jsou určeny základním a středním 
školám. Tradičními partnery jsou 
opět Základní škola Benešova Třebíč 
a Gymnázium Třebíč, vše zastřešené 
Městským kulturní střediskem.

 Pavel Mikoláš

Praskněte své bubliny, tak se 
jmenuje letošní fi lmový festival

AKA DEMICKÝ malíř a spisovatel Vlastimil Toman z Třebíče Týna oslavil 85. 
narozeniny. Pod názvem Pocit domova byla v den Tomanova životního jubilea, 
19. února, otevřena v Cukrářství Za pecí v Třebíči na Žerotínově náměstí komor-
ní výstava z jeho výtvarné tvorby. Právě tam mu přišli k jeho jubileu popřát přáte-
lé.  Výstavu jeho díla chystá Městské kulturní středisko Třebíč v Galerii Malovaný 
dům od 26. srpna. Foto: Mirka Čermáková

Malíř Vlastimil Toman slavil

Další koncert Kruhu přátel hudby 
pořádaný městským kulturním stře-
diskem se konal v úterý 17. února ve 
foyer divadla Pasáž v Třebíči. Místo 
avizovaného, ale nemocného Jaromí-
ra Zámečníka, vystoupil dvacetiletý 
student pražské konzervatoře v oboru 
akordeon a několikanásobný držitel 
ocenění ze soutěží Milan Řehák. 

A náhrada to byla víc než důstojná. 
Posluchače mladý umělec okouzlil 
nejen brilantní hrou, pestrým výbě-
rem repertoáru od D. Scarlatt iho, přes 

S. Rachmaninova až po současné auto-
ry, ale i osobitým průvodním slovem. 

Díky vstřícnosti městského střediska 
mohli diváci také shlédnout vystoupe-
ní akordeonového souboru ze Základ-
ní umělecké školy Třebíč pod vedením 
Dany Fialové. Soubor zahrál nejprve 
sólo a pak společně s Milanem Řehá-
kem. 

Pro žáky ZUŠ bylo jistě velkým 
přínosem sledovat profesionální-
ho umělce při práci a společně s ním 
nastudovat vybraný repertoár. -zt-

Akordeonista Milan Řehák 
zahrál se žáky ZUŠ Třebíč

ŽÁCI umělecké školy si zahráli se studentem pražské konzervatoře.
 Foto: archiv školy

Dokumentární fi lm o výtvarníku 
Františku Mertlovi připravuje režisér-
ka Ivana Křenová se svým manželem 
kameramanem Miroslavem Křenem. 

Mertl téměř 60 let tvoří ve Francii 
pod uměleckým jménem Franta. 

Třebíči daroval díla v hodnotě zhru-
ba patnáct milionů korun. Stálou gale-
rii mohou zájemci navštívit v Národ-
ním domě na centrálním Karlově 
náměstí.

Natáčení dokumentu si vyžádá 
peněžní částku 353 tisíc korun. Třebíč-
ské městské kulturní středisko požáda-
lo Kraj Vysočina o dotaci. Rada Kraje 
odsouhlasila částku 200 tisíc korun.

Dokument se má natáčet na Vysoči-
ně, ale také ve Francii. K vidění bude i 
v Galerii Franta, která se stala terčem 

mnoha návštěvníků Třebíče. 
Z Francie by do Třebíče měla přijet 

větší delegace v dubnu. Mistr Franta 
sem hodlá dovést i početnou skupi-
nu svých příznivců. Pětaosmdesátile-
tý Mistr Franta žije ve Francii od roku 
1958 a jeho díla jsou ceněná po celém 
světě.

Do zahraničí se z tehdejší socialistic-
kého Československa dostal za drama-
tických událostí. Při zájezdu do Berlína 
se vmísil mezi dělníky, kteří pracovali 
v jeho západní části. 

Přiznává, že tehdy měl veliký strach. 
K útěku do zahraničí se odhodlala 
poté, co domácí režim odmítl návště-
vu jeho francouzské lásky. Ve Francii 
měl tu čest se setkat například s malí-
řem Pablem Picassem.  -zt-

O mistrovi natočí dokument
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Narodil se v Náramči v domkářské 
rodině a vyučil se ševcem. Když jsem 
byl jako malý kluk, dělal boty pro vel-
koobchodníka. Vždy v pondělí ráno 
odevzdal deset párů a přivezl zboží. Měl 
také menší hospodářství, kde pomáhala 
celá rodina. Byl přísný a s námi dětmi se 
nemazlil. Asi to nesla výchova, jeho otec 
prý byl také takový.

V roce 1914 pochopitelně nastoupil 
na vojnu. Přidělili ho k rakouskému ná-
mořnictvu do Puly. Byl přidělen na jed-
nu z nejmodernějších lodí Szent István, 
Svatý Štěpán. Vyprávěl, že se mu tam 
velice líbilo, protože důstojníci byli pří-
slušníci šlechty, k námořnictvu se cho-
vali slušně.

Loď ostřelovala pobřeží Itálie z 
ohromných kanónů, byla 36 metrů ši-
roká a 210 metrů dlouhá. Měla kolem 
sebe spoustu ochranných plavidel. Při 

jedné noční výpravě konvoj spatřil ital-
ský torpédový člun.

Zjistil, že se jedná o velkou loď a najel 
si do palebného postavení a vypálil k ní 
asi tři torpéda. Ochranné lodi si člunu 
vůbec nevšimly, asi proto, že už byla 
tma. A taky byly zaostalé, jezdily na pá-
ru, italský člun už měl motorový pohon.  

Loď byla zasažena a začala se potápět. 
Bylo na ní asi tisíc lidí posádky. Všichni 
dostali rozkaz loď opustit, zůstal pouze 
kapitán a to až do konce. Všichni dostali 
rozkaz doplavat co nejdál, aby je nestáhl 
vír. 

Jenže k námořnictvu brali kde koho. I 
neplavce, a přesto, že měli všichni vesty, 
tak se tam utopilo asi 700 osob. 

Zbývající nakonec doprovodné lodě 
vylovili. Tak skončilo zbytečně mnoho 
životů. Válku pak otec dosloužil na ji-
ném křižníku.    

Práce se dřevem a včelaření, to jsou 
záliby čilého seniora Jiřího Vrby

Dobrá paměť Jiřího Vrby 
aneb Vzpomínka na otce

U RODNÉHO domku v Náramči vzniká dřevěný skanzen.  Foto: archiv rodiny

JIŘÍ VRBA ve své dílně v Náramči. Foto: archiv rodiny

Senior Vrba zdaleka nesložil 
ruce do klína a stále je aktiv-
ní i při pracích na stavebních 
plánech.

 Antonín Zvěřina

Významné výročí oslavil na počátku 
letošního roku Jiří Vrba z Třebíče. Ješ-
tě v 85 letech maluje plány pro rodin-
nou stavební fi rmu a dny si nedokáže 
představit bez práce se dřevem. Také 
včelaření ho stále ještě baví. 

„Narodil jsem se v Náramči poblíž 
Třebíče, kde jsem prožil až do svých čtr-
nácti let dětství,“ začíná vyprávět svůj 
životopis. Tehdy končí měšťanskou 
školu v Budišově. Netají, že za války 
byly další možnosti omezené. 

„Proto jsem se vyučil v Třebíči tesa-
řem,“ vzpomíná. Teprve po vyuče-
ní v roce 1948 nastupuje na stavební 
školu ve Volyni. 

Na první tři měsíce základní vojen-
ské služby rád nevzpomíná. „Bylo to 
v Klatovech a bylo to kruté,“ přiznává. 
Další měsíce strávil v roli desátníka 
jako starší kreslíř v Písku. 

Po ukončení vojny začíná pracovat u 
Pozemních staveb Havlíčkův Brod ja-
ko technik na přípravě staveb. Žení se 
v roce 1954 a na podzim přichází na 
svět nejstarší syn Jiří. 

Staví nový dům
V roce 1957 začíná Vrba stavět 

v rodné Náramči nový dům. Do té 

doby bydlí s rodiči, což se ale už uka-
zuje jako nevyhovující.  Stěhuje se do 
něj v roce 1960. To už byl na světě od 
roku 1956 druhý syn Vlasta.

V roce 1963 ho následuje syn Lu-
boš. Od roku 1955 pracuje Jiří Vrba 
starší u stavební fi rmy v Třebíči jako 
stavbyvedoucí, následně jako vedou-
cí stavebního oddělení. „Na ty poměry 
to byl dobrý podnik, vybavený veškerou 
technikou, dobrý kolektiv“ připomíná. 
Jiří Vrba tam pracuje 35 let až do roku 
1990. To odchází do důchodu a věnu-
je se domácímu hospodářství, práci se 
dřevem.

To mu ale dlouho nevydrží. V roce 
1991 zakládá s nejstarším synem sta-
vební fi rmu, ve které existuje dodnes. 
To sebou přináší i stěhování do Třebí-
če. Mezi zajímavosti patří, že syn Jiří 
studuje stejnou školu jako táta. 

„Původně nastoupil na vojenskou ško-
lu, ale to pro něho nebylo,“ vzpomíná 
Vrba starší. Stavební průmyslovku má 
i vnuk Jiří a možná se stejnou cestou 
vydá čtvrtý v pořadí pravnuk Jiří.

Koníček hudba
Pokud jde o záliby, už v patnácti le-

tech v Náramči zakládá malou kapelu. 
„Největší zásluhu na tom má kamarád 
Miloš Vávra, saxofonista, který už bo-
hužel nežije. Já jsem hrál na harmoni-
ku,“ vzpomíná Vrba.

Tu památeční harmoniku stále ještě 
vlastní. Kapela měla zprvu šest, poz-
ději devět členů. Pak se dlouhá léta 

hraní nevěnuje, až po přestěhování do 
Třebíče již v důchodu se schází s ka-
marády a opět začíná ze zábavy hrát. 
„Dnes už na kolegy můžu jenom vzpo-
mínat. Na Karla Koska či Luboše Krát-
kého,“ smutní senior. 

Další zálibou seniora se stává včela-
ření. „V roce 1961 mně kamarád Lojza 
Doležal věnoval dva roje, a tak jsem si 
postavil včelín. Od té doby včelařím do-
dnes,“ říká Vrba. Přiznává ovšem, že 
sám už to nezvládá, a proto mu vypo-
máhá syn Luboš.   

„Ten to ale dělá spíš jak řemeslo. Všech-
no rychle, se žádnou zálibou, se žádným 
vztahem. Prostě že se to musí udělat,“ 
kritizuje senior. „Ale produkce medu se 
zdvojnásobila,“ hájí se přítomný syn. 

Staví skanzen
Toho času obhospodařují třináct 

včelstev, zhruba v první polovině 
osmdesátých let minulého století to 
byl dvojnásobek. Dopoledne stále ješ-
tě pracuje senior pro fi rmu, odpoled-
ne odjíždí do Náramče, kde postupně 
v truhlářské dílna vyrábí pro zahradu 
skanzen. „A jsem rád, když lidi zastaví 

a třeba si to vyfotí,“ připouští senior. 
Ještě si také stačil vyrobit nové úly 
včetně medníků. A kdo zná práci na 
truhlářských strojích, určitě ví, jak dů-
ležitá je opatrnost. „To víte, nerad bych 
přišel na stará kolena o prsty,“ usmívá 
se Vrba.

A kde bere dřevo? Rodina vlastní 
malý les, a to je zásobárna.  

To ale znamená mít dobrý zrak. 
„Opravdu vidím dobře. Ještě jezdím 
autem, ale jen tady v okolí, do Brna už 
bych si netroufnul. Kreslím ručně plány, 
třeba rekonstrukci populárního zámeč-
ku u Svatoslavi. Dnes se to už všechno 
dělá na počítači“ vysvětluje Vrba. Do-
plňuje, že zámeček vlastní Hermín Ji-
reček, muž modré krve, ale výborný 
muzikant a kamarád. „S ním se znám 
ještě z doby, kdy pracoval jako autome-
chanik v Horáckém autodružstvu a my 
jsme objekt přestavovali,“ naznačuje 
Vrba.  

A jaký byl Jiří Vrba senior otec, když 
jeho táta byl tak přísný? „To se musíte 
zeptat synů. Myslím si, že jsem byl spra-
vedlivý,“ usmívá se. A vzápětí dodává: 
„Ničeho, co jsem v životě udělal, nelituji. 
To je, myslím, důležité.“  
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Vaše úkoly: • příjem a zpracování zakázek v SAP • organizace a koordinace seminářů se 
zahraničními partnery • činnosti v oblasti marketingu

Naše nabídka:
•  výkonu odpovídající ohodnocení 

a velmi dobré pracovní prostředí
•  zajímavou a zodpovědnou pra-

covní náplň
•  intenzivní zaškolení  

a zapracování
• možnost dalšího vzdělávání
• 5 týdnů dovolené

Vaše vypovídající podklady zašlete prosím na: zamestnani@wnt.com
WNT Česká republika s.r.o.  

Sokolovská 250, 594 01 Velké Meziříčí 

Váš profil:
• ukončené stredoškolské vzdělání
• komunikativní znalost AJ nebo NJ
• aktivní znalost MS Office
• zkušenosti z podnikové praxe vítány
• jisté vystupování a komunikativnost
•  organizační dovednosti, flexibilita  

a loajálnost
• znalost práce v SAP výhodou

WNT je dynamická a v Evropě expandující prodejní
organizace nástrojů pro třískové obrábění.
Pro posílení našich prodejních služeb v centrále
ve Velkém Meziříčí hledáme kandidáta na pozici

Obchodní referent-ka do zákaznického centra

Vaše úkoly: • příjem a zpracování zakázek v SAP • technicko-obchodní poradenství  
• práce v „nestandardním směnovém“ režimu

Naše nabídka:
•  výkonu odpovídající ohodno-

cení a velmi dobré pracovní 
prostředí

•  zajímavou a zodpovědnou  
pracovní náplň

•  intenzivní zaškolení  
a zapracování

•  možnost dalšího vzdělávání
• 5 týdnů dovolené

Vaše vypovídající podklady zašlete prosím na: zamestnani@wnt.com
WNT Česká republika s.r.o.  

Sokolovská 250, 594 01 Velké Meziříčí 

Váš profil:
•  ukončené středoškolské vzdělání technického směru
• komunikativní znalost AJ nebo NJ
•  zkušenosti z podnikové praxe na pozicích  

- technolog/programátor, technik obrábění nebo 
obchodně-technický prodejce nástrojů pro třískové 
obrábění vítány

• znalost práce v SAP výhodou
• jisté vystupování a komunikativnost
•  organizační dovednosti, flexibilita a loajálnost

WNT je dynamická a v Evropě expandující prodejní
organizace nástrojů pro třískové obrábění.
Pro posílení našich prodejních služeb v centrále
ve Velkém Meziříčí hledáme kandidáta na pozici

Obchodně-technický referent-ka s praktickými znalostmi 
třískového obrábění kovů

Se splátkou
jen 266 Kč týdně*
bys také
neodolala!

844 198 198



Ve středu 18. února proběh-
lo v Johannesburgu koordinační 
setkání účastníků podnikatelské 
mise s českou velvyslankyní Blan-
kou Fajkusovou a obchodní rado-
vou Ivanou Klímovou, kde byli 
účastníci seznámeni se specifi ka-
mi Jihoafrické republiky v oblas-
tech, které je zajímaly. 

Při jednání byl důraz kladen na 
energetickou koncepci Jihoafric-
ké republiky a zejména na plánova-
nou výstavbu další jaderné elektrár-
ny. Paní velvyslankyně a obchodní 
radová poskytly členům mise maxi-
mální informační a koordinační ser-
vis. Fajkusová vyzdvihla profesio-
nální úroveň materiálu pro investory 
zpracovaného městem Třebíč pro 
projekt „Třebíč žije“ a rovněž mate-
riálu pro misi do JAR zpracované-
ho OHK Třebíč. Konzulát má na 
starosti nejen Jihoafrickou republi-
ku, ale také Botswanskou republiku, 
Lesothské království, Mauricijskou 
republiku, Namibijskou republi-
ku, Svazijské království, Angolskou 
republiku, Demokratickou republiku 
Svatého Tomáše a Princova ostrova 
a je tak možno rozvíjet spolupráci v 
celém tomto perspektivním regionu.

Možná spolupráce 
s hospodářskou komorou 

Západního Kapska
Po přesunu do Kapského města se 

mise rozdělila na dvě pracovní skupi-
ny. První skupina v čele s předsedou 
OHK Třebíč Richardem Horkým 
uspořádala v pátek 20. 2. setkání 
účastníků mise se zástupkyní hospo-
dářské komory Západního Kapska, 
která existuje od roku 1805, má více 
jak 2600 členů a mimo jiné zabezpe-
čuje arbitrážní obchodní soud. Setká-
ní se zúčastnila zástupkyně velvy-
slankyně Nicol Adamcová a zástupci 
místních podnikatelů se zájmem o 
spolupráci. Meeting proběhl v pro-
storách mezinárodní hotelové ško-
ly. Předjednána byla spolupráce té-
to školy zastoupené ředitelem Ruth 
Paulsenem a Obchodní akademie a 
Hotelové školy Třebíč.  Adamcová 
konstatovala, že díky velké vzdále-
nosti je mise OHK Třebíč za dva a 

Česká velvyslankyně v JAR: Aktivitu 
vaší mise do Jihoafrické republiky vítáme

půl roku jejího působení v JAR prv-
ní, která je fi nancována výhradně 
účastníky této expedice a tuto akti-
vitu ambasáda velmi vítá. Jižní část 
Afrického kontinentu představuje z 
hlediska rozvoje obchodní spoluprá-
ce a exportu pro Českou republiku 
velký potenciál.

Perspektiva jaderné 
energetiky

Druhá skupina vedená předsedou 
Energetického Třebíčska Vítězsla-
vem Jonášem odjela do nedaleké 
jaderné elektrárny Koeberg. Ta má s 
JE Dukovany společné své stáří – je 
v provozu 30 let. Řešila se spoluprá-
ce s okolím jaderné elektrárny, pro-
dloužení životnosti, trvalé uložení 
jaderného paliva a další perspekti-
va výstavby nových jaderných elek-
tráren v Jihoafrické republice. Byly 
předány materiály třebíčské fi rmy 
ENVINET a.s., která nabízí spolu-
práci při vzdělávání, kontrolingu, 
měření radiace a laboratorních čin-
nostech. 

Účastníci mise ocenili zejména pro-
fesionální servis a vstřícnost našich 
pracovnic ambasády v Jihoafrické 
republice. Další setkání s jihoafric-
kými podnikateli proběhne v úterý 
24. 2. v Durbanu za účasti obchodní 
radové Ivany Klímové.

Obchodní mise Okresní hospo-
dářské komory Třebíč do Jihoafrické 
republiky se účastní tyto společnosti: 

• ENVINET a.s. (Nuvia Group), 
zastoupená Františkem Vágnerem 
– projekty pro jadernou energetiku, 
radiometrické systémy, laboratorní 
systémy, průmyslová automatizace;

• TT S energo s.r.o., zastoupená 
Richardem Horkým - přední výrob-
ce kotlů na biomasu (palivo dřevo, 
sláma);

• QELLAN, s.r.o., zastoupená 
Stanislavem Rambouskem  - výroba 
plastových oken;

• Elektro-ing. Klíma s.r.o., 
zastoupená Josefem Klímou – spe-
cializovaná fi rma na veřejná osvět-
lení a dopravní signalizaci, elektro-
práce a zemní práce;

• KA PUCÍN  s.r.o., zastoupe-
ná Milanem Šťastným - projekce, 
inženýring, stavební práce na klíč;

• ENECOS s.r.o., zastoupená Vin-
cencem Horníkem - řídící systémy a 
regulace, elektropráce, automatiza-
ce a řízení vodních elektráren;

•  HTP Moravia s.r.o., zastoupe-
ná Jiřím Smolou - velkoobchod s 
topenářskou a sanitární technikou a 
čerpadly;

• ASTRA  MOTOR spol. s r.o., 
zastoupená Karlem Keprdou - 
výrobce tvrdokovových nástrojů 
pro automobilový průmysl a ener-
getiku;

• Karel Holík - Holspol: speciál-
ní zakázková zámečnická výroba;

• Jiří Kaňkovský: překladatelská 
a tlumočnická agentura
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Stavíme, bydlíme STRANA 11

Do stavebních otvorů památkově 
chráněných budov úřady plastová ok-
na nepovolí, ovšem ve všech ostatních 
případech jsou osvědčeným řešením. 
Klíčová je ale precizní montáž a výběr 
vhodného typu plastových oken přede-
vším s ohledem na jejich co nejlepší izo-
lační vlastnosti. 

Při výběru nových oken je důležité 
nenechat se ošálit obchodními triky. 
Zákazník by měl požadovat podrobné 
informace o nových oknech a srovná-
ní s jinými. Pouhá informace o počtu 
komor a typu zasklení nestačí. Je třeba 

znát hodnoty prostupu tepla okenním 
profi lem, sklem a celým oknem, jak 
jsou okna tepelně izolována a do jaké 
třídy jsou zařazena podle exteriérové 
tloušťky stěn rámu okna. Co se týká za-
sklení, je dnes již standardem izolační 
trojsklo. Nejde o novinku ani zásadní 
nadstandard a oproti izolačnímu dvoj-
sklu se dosáhne vyšších úspor – nejvíce 
tepla uniká právě zasklením, a to v obou 
směrech, zevnitř ven v zimě a zvenčí do-
vnitř v létě. 

Větší hmotnost zasklení izolačním 
trojsklem přitom plastovým oknům 

Plastová okna se stala klasikou

Češi šetří na topení. Někdy ale 
zapomínají šetřit na ohřevu vody, 
který je v každé domácnosti neza-
nedbatelným nákladem. Čtyřčlen-
ná rodina za tento dnes běžný stan-
dard může zaplatit přes deset tisíc 
korun ročně. 

Náklady je možné snížit na mi-
nimum. Při výběru úspornějšího 
způsobu ohřevu vody je nutné brát 
ohled na chod jednotlivých do-
mácností. Ne vždy je nutné měnit 
stávající způsob. Někdy stačí desít-
ky let starý přístroj vyměnit za no-
vý, účinnější.

Jak ušetřit na teplé vodě
Určitě je úspornější myčka než mytí 

nádobí ručně. I sprchováním se znač-
ně ušetříte oproti koupání. Důležité ta-
ké je, jak často bude v odběrném mís-
tě teplou vodu potřebovat. Na chalupy 
a do kanceláří jsou vhodné elektrické 
průtokové ohřívače, které dokáží oka-
mžitě reagovat na otevřený kohoutek. 
Hodí se spíše pro krátkodobý a nepravi-
delný odběr vody. 

Také například ohřev vody pomocí 
solárních panelů vyjde na minimum. 
Uživatel může ušetřit až 70 procent ná-
kladů v porovnání s elektřinou či ply-
nem. Panely mohou navíc pomoci i s 
vytápěním.   -zt-

vůbec nevadí. Meziskelní prostor mů-
že být navíc vyplněn vzácným plynem, 
který je mnohem lepším izolantem než 
vzduch a nahradil dříve prodávaná ok-
na vakuovaná. V takovém případě však 
nemohou být okna vybavena vnitřními 
žaluziemi a nelze je rozmontovat kvůli 
vnitřnímu čištění, které však ani nepo-
třebují. Rámy plastových oken jsou 
dnes již standardně šesti až osmiko-
morové a ukázalo se, že další zvyšo-
vání počtu komor již prakticky nikam 

nevede. Důležitější je způsob izolová-
ní okenních profi lů, stavební hloubka 
oken a způsob jejich těsnění. 

Profi ly plastových oken mohou vy-
užívat tepelně izolačních vlastností 
vzduchu, nebo jsou vyplněné izolační 
pěnou, která snižuje radiační složku 
transportu tepla. Tepelná izolace je 
doplněna nejlépe systémem středové-
ho těsnění spolu dalšími třemi těsnícími 
rovinami, čímž jsou maximálně sníženy 
tepelné ztráty rámem okna. -zt-
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FIRMA BETON BROŽ přichází v tomto roce 
na trh opět s velkou škálou novinek, a to již od  

16. března 2015. 

V letošním roce představujeme 
zcela novou skupinu výrobků - OBKLADY

DŮM A JEHO OKOLÍ LZE ZKRÁŠLIT NEJEN 
DLAŽBAMI A SCHODY, ALE TAKÉ PLOTY, 
ZAHRADNÍM NÁBYTKEM A OBKLADY. PŘÍRODNÍ 
VZHLED KAMENE, CIHLY NEBO DŘEVA V ŠIROKÉ 

ŠKÁLE TVARŮ A BAREV.

Samozřejmostí našich služeb je 
BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ a TECHNICKÁ POMOC.

Pro inspiraci si můžete zajít na naše SHOWPARKY 
Otnice, Praha, Přerov a nově i Nový Bydžov, Vojkovice 
a České Budějovice a nebo si je „projít“ v klidu Vašeho 
domova na našich webových stránkách BETON BROŽ 

VIRTUAL TOUR. 

Více informací o vizualizačním programu a novinkách 
najdete na 

www.betonbroz.cz

Zvýší zateplení fasády kondenzaci vodních par? 
Má smysl zateplovat i velmi silné stěny? Jak dlou-
ho vydrží pěnový polystyren? Můžeme zkombi-
novat komponenty různých zateplováků? Fungují 
tepelně izolační nátěry? Opravdu má smysl izolo-
vat stěny zevnitř, pokud to nejde zvenčí? 

To jsou časté otázky, které si lidé pokládají. 
Takže za prvé, zateplením domu se zvýší riziko 
kondenzace vodních par a následně vzniku a šíře-

ní plísní. To je zcela mylná představa. Venkovní 
zateplení zajistí ve skutečnosti pravý opak, výraz-
ně sníží a nebo zcela odstraní kondenzaci vodních 
par uvnitř zateplené konstrukce.

Za druhé, zateplení uzavře obvodové konstruk-
ce domu a ty nedýchají. Není to pravda. Venkovní 
zateplení obvodové konstrukce v zimě skutečně 
potlačí prostup vzduchu touto konstrukcí, ovšem 
jde o prostup zanedbatelný.

Za třetí, pěnový polystyren v konstrukci časem 
zmizí. Nikoli! Při správné aplikaci ve skladbě 
zateplovacího systému se bude jeho životnost rov-
nat životnosti samotných stěn. 

A třeba za čtvrté, nejlevněji a nejúsporněji ušet-
říme dokonalým utěsněním oken. Omyl. Utěsně-
ní oken by mělo být přiměřené, jelikož naprostým 
utěsněním oken se zamezí i větrání, nejen úniku 
tepla. -zt-

O zateplování panuje mnoho mýtů
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www.vekra.cz

Obchodní zastoupení Velké Meziříčí
Vrchovecká 9, tel.: +420 566 520 602, +420 602 760 121

VÝHODNÉ 
SEZÓNNÍ 
SLEVY 
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Služby LSPP stomatologické na březen 2015
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

Třebíčské centrumMěstská knihovna

1. 3. neděle  MUDr. Černoch Vladimír ml.  Stom. centrum Třebíč s.r.o  568 826 880,   
      Kpt Jaroše 1123 674 01 Třebíč  776 166 268 

7. 3. sobota  MUDr. et MDDr. Denk Karel  Okružní 964/11  674 01 Třebíč  
  MUDr. Denková Libuše       568 853 087 
8. 3. neděle  MUDr. Denková Libuše  Okružní 964/11 674 01 Třebíč   568 853 087 
14. 3. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898 675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620 248 
15. 3. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620 248 
21. 3. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898 675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620 248 
22. 3. neděle  MUDr. Fafílková Božena  Vltavínská 1346 674 01 Třebíč   568 808 218 
28. 3. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620 248 
29. 3. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  675 71 Náměšť n. Oslavou  568 620 248 

Upozornění
V pátek 20. 3. v souvislosti s přípra-

vou zahájení Jarního festivalu poe-
zie Nezvalova Třebíč budou odděle-
ní pro dospělé a pro děti v ústřední 
knihovně na Hasskově ulici otevřena 
pouze do 14 hod. Provoz internetové 
studovny v přízemí se nemění. 

Akce pro seniory
Velká cesta Říší středu 
Pondělí 2. 3., 9 hod.
Beseda a promítání Zdeňka Loren-

ce o Číně.  
Třebíč očima architekta. 3. část 

Horka – Domky 
Pondělí 16. 3., 9 hod. 
Třetí setkání z cyklu přednášek s 

Ing. arch. Luborem Herzánem. 
Páni z Ditrichštejna
Pondělí 30. 3., 8 hod. POZOR! 

Změna začátku!
Ditrichštejnové jsou starobylý šlech-

tický rod původem z Korutan. Před-
náší Bc. Kristýna Jandová.

Martin C. Putna: Od svatého Vladi-
míra k Vladimiru Putinovi, od jurodi-
vých k Pussy Riot

Antonín Zvěřina: Velkolepý pik-
nik

Úterý 3. 3., 17 hod. Vstup zdarma.
Autorské čtení a autogramiáda nové 

knihy známého třebíčského publicis-
ty. 

Čtenář roku 2015
Středa 4. 3., 16 hod. Vstup zdarma. 
Už počtvrté budeme v knihovně v 

rámci Března - měsíce čtenářů vyhla-
šovat Čtenáře roku. Letos jsou oceňo-
vání čtenáři – tátové.

Tomáš Kůdela: expediční jach-
ting. 

Středa 4. 3., 18 hod.

Literární francouzský klub
Čtvrtek 5. 3., 16.30 hod.
Mgr. Aleš Říman: Alexandre 

Dumas. 

Královská aromaterapie
Pátek 6. 3., 17 hod.
Přednáška Sylvie Králové.

Fair trade: Pěstitelé kávy v Guate-
male a Mexiku

Pondělí 9. 3., 16 hod.

Svobodná Čína: odvaha věřit 
Čtvrtek 12. 3., 17 hod.

LiStOVáNí: Douglas Adams: Sto-
pařův průvodce Galaxií

Pátek 13. 3., 17 hod.
První část z ručníkové trilogie o pěti 

dílech.
Beseda se spisovatelkou Petrou 

Dvořákovou

2. - 13.3. KNIHA - TVŮJ KA MA-
RÁD (prezentace knih spojená s pro-
dejem)

2. 3. 10.30 – 12 Klub Miminko:  
Knihy pro nejmenší 

3. 3. 10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření  - Cizrnový falafel

5. 3. 10.30 – 12 O veliké řepě - 
pojďme spolu do pohádky

6. 3. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Povídám, povídám pohádku - 
pohádkové říkanky

9. 3. 10.30 – 12 Klub Miminko:  
Čteme od narození (beseda)

10. 3. 10.30 – 12 Když děti vyprá-
vějí - podpora správného rozvoje 
řeči (odborná beseda)

10. 3. 10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření  - Cizrnová pomazánka s 
bylinkami

10. 3. 14 – 16 MUM-AUT setkání 
rodičů s dětmi s poruchami autis-
tického spektra 

12. 3. 10.30 – 12 Malý dětský 
orchestr - hudební doprovod tradič-
ních lidových písní

13. 3. 10.30 – 12 Klub Batole:   
Jak se začlenit do dětského kolek-
tivu (odborná beseda)

16. 3. 10.30 – 12 Klub Miminko:  
Cvičení s dětmi

16. - 17. 3. 8.30 - 15.30  OHK Tře-
bíč: Možnosti podnikání v oblasti 
péče o děti

17. 3. 10.30 – 12 Hravá lidová 
slovesnost

19. 3. 10.30 – 12 Role pohádky a 
vyprávění v dětském rozvoji

19. 3. 18 - 20 Rukodělný kurz: 
Pletení pomlázky a zvířátka ze 
sena

19. 3. 12 Otevření sousedské 
knihovny v zahradě Třebíčského 
Centra

20. 3. 10.30 – 12 Klub Batole:   
Hrajeme si s loutkami

20. 3. 18 – 20 Osobní příběh 
duše

23. 3. 10.30 – 12 Klub Miminko:  
Příprava na Velikonoce - velikonoč-
ní říkadla

23. 3. - 27. 3.  VÝBĚR VĚCÍ NA 
JARNÍ BURZU DĚTSKÉHO 
OBLEČENÍ 

24. 3. 10.30 – 12 Poznáváme lido-
vé tradice, recyklujeme a tvoříme z 
papíru

26.3. 16 - 17.30 Ondřej HABR: 
RODINA a VZTAHY z pohledu 
PSYCHOASTROLOGIE 

26. 3. 14.30 – 16 Zdravá dílna:   
Bylinková kuchyně, bylinkové ča-
je; Rukodělná aktivita: Velikonoční 
zajíček; Pohybová aktivita: Cvičíme 
pro radost

26. 3. 15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření:  Jarní bylinková pomazánka

27 .3. 10.30 – 12 Klub Batole:   
Podporujeme rovnováhu a stabilitu( 
praktický nácvik )

28. 3. 14 – 17 Rukodělný kurz 
pro děti i rodiče: Perníkové veliko-
noce a veselé kraslice

29. 3. 10 – 12  BURZA OBLE-
ČENÍ A POTŘEB PRO DVOJČA-
TA

30. 3. 10.30 – 12 Klub Miminko:  
Ctíme tradice - velikonoční maza-
nec aneb pečeme zdravě

30. 3. - 3. 4.  BURZA DĚT-
SKÉHO A TĚHOTENSKÉHO 
OBLEČENÍ

31. 3. 10.30 – 12 Neposedná říka-
dla - lidová ústní tvorba v pohybu

31.3. 15 - 16.30 Velikonoční díl-
ničky: Jarní květinové dekorace

Pondělí 16. 3., 16 hod., pobočka 
Modřínová.

Výstavy
Zaklínači kovů. Práce žáků oboru 

umělecký kovář a pasíř Střední prů-
myslové školy Třebíč

2. 2. – 13. 3., klubovna a dospělé 
oddělení.

Rudolf Vybíral: Pozastavení 
Do 30. 3. 2015, pobočka Borovina. 

Výstava fotografi í. 

JARNÍ FESTIVAL POEZIE 
NEZVALOVA TŘEBÍČ 2015

20. a 21. 3. 
Guerilla Poetring
Pátek 20. 3.  
19 hodin Noc s Vítězslavem 

Nezvalem 
Sobota 21. 3.
Nezvalování aneb Pojďte s námi 

číst a pouličně básnit 
11 hodin Nezvalování. Karlovo 

náměstí před Malovaným domem. 
16 hodin Básníci čtou sebe a Nezva-

la. Městská knihovna, sál hudebního 
oddělení. 

18 hodin Petr Bende: Akustický 
recitál. Výjimečný koncert autorských 
skladeb na slova básní českých básní-
ků s nově zkomponovanými písněmi 
na slova Vítězslava Nezvala. Host: Jan 
Vašina, saxofon.

Neděle 22. 3.
16.30 hodin Vítězslav Nezval. 

Život a dílo. 23. 3. – 30. 4. 2015.
Výstava při příležitosti obnovené-

ho festivalu Nezvalova Třebíč. Verni-
sáž v neděli 22. 3., 16.30 hod. Úvodní 
slovo PaedDr. Libor Kalina, Památ-
ník písemnictví na Moravě Rajhrad. 
Účinkují: Anna Kolaříková – klavír a 
Jana Jedličková – soprán.

18 hodin Jiří Suchý a Robert 
Tamchyna: Interview o hudbě a poe-
zii. Život bez poezie, hudby a umění 
je jen placka… Stejně jako Jiří Suchý 
i Vítězslav Nezval miloval inteligent-
ní humor a lidi kolem Osvobozeného 
divadla.  

Středa 25. 3. 
10 hodin Vítězslav Nezval: Abe-

ceda. Výtvarně literární provede-
ní Nezvalova díla v podání studen-
tů Gymnázia Třebíč před budovou 
školy. 24. a 25. 3. možnost prohlídky 
gymnázia. Informace Gymnázium 
Třebíč.

18 hodin Pavel Turnovský: 
Nezval, surrealisté a astrologie. 
Přednáška známého astrologa. 

Pátek 27. 3.  
18 hodin Noc s Andersenem. 

Národní kampaň na podporu čtení v 
Třebíči tentokrát ve znamení tvorby 
Vítězslava Nezvala pro děti. Bohatý 

program čtení, soutěží a zábavy pro 
malé děti. 

Sobota 28. 3., Galerie Čertův ocas 
u Mohelna

18 hodin Surrealistická noc.   
Zájezd autobusem do   galerie součas-
ných českých    surrealistů.  Program: 
Surrealismus. Přednáší Lubomír 
Kerndl. Valérie a týden divů. Promí-
tání poetického hororu Jaromila Jire-
še z roku 1970, který byl na DVD 
beznadějně vyprodán, s výkladem fi l-
mového historika Martina Jirouška a 
účastí herečky Heleny Anýžové, před-
stavitelky klíčové postavy fi lmu. Scé-
nický tanec Antonie Svobodová.

Pondělí 30. 3. 
17 hodin Vítězslav Nezval překla-

datel francouzské poezie. Francouz-
ský klub 2015. PhDr. Hynek Bouchal: 
„… to je nesmírně lákavé a atraktivní 
téma, tam se promítá Baudelaire, Ver-
lain, Rimbaud, Appollinaire, Breton, 
Eluard…“ Přednáška o Nezvalově 
fascinaci francouzskou literaturou, 
poezií a uměním a o dílech, která v 
češtině můžeme znát jen díky impo-
zantní Nezvalově schopnosti přebás-
nit originály z francouzštiny. 

Pondělí 30. a úterý 31. 3. 
Odborná konference a workshop 

pro knihovníky, pedagogy a akade-
mické pracovníky. 

Čtvrtek 2. 4. 2015
17 hodin Balady věčného stu-

denta Roberta Davida. Francouz-
ský klub 2015. Zhudebněné balady 
Vítězslava Nezvala a jejich předobra-
zu, balad Françoise Villona. Účinkují: 
Daniel Dobiáš, Josef Guruncz, Jessica 
Boone. RETRO Nezvalova Třebíč. 
Vestibul knihovny Hasskova. Poznáte 
se? Výstava fotografi í ze soukromého 
archivu Josefa Němce z dnes již histo-
rických ročníků Nezvalovy Třebíče v 
70. a 80. letech 20. století. 

Nedívej se. Photographia poeti-
ca. Sál hudebního oddělení. Výstava 
poetických fotografi í a básnické tvor-
by autorů Jaroslavy a Radka Oplušti-
lových. Vernisáž v sobotu 21. 3. V 16 
hod. v rámci odpoledního setkání s 
básníky literárního serveru Litweb. 

Nezvalův kalendář. Vestibul a dět-
ské oddělení knihovny Hasskova. 
Výstava výtvarných prací přihláše-
ných do soutěže. Nezvalův kalen-
dář. Přijďte rozhodnout o nejlepších 
dílech. Vyhlášení výsledků v pondělí 
27. dubna v 17 hod.

…a ještě nekončíme: 

Pondělí 6. 4. 
18 hodin Píseň o Františku z Assi-

si. Alfréd Strejček a Chairé, soubor 
středověkých písní. Koncert k 130. 
výročí založení knihovny (6. dubna 
1885 – 2015).
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VÁCLAV POSTRÁNECKÝ - NEVINNĚ O VÍNĚ...
PERLIČKY NEJEN Z DIVADELNÍHO ZÁKULISÍ

DIVADLO TROCHU JINAK...
Přijďte se zasmát historkám  
Václava Postráneckého k tomu si 
dejte sklenku vína a dobrou večeři. 
Pátek 17. 4. od 19.30 hod. Cena: před-
prodej 220 Kč na místě 260 Kč. Před-
prodej od 27. 2. na recepci hotelu Atom.
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Už se vám někdy stalo, že byste byli 
hosty samotné hraběnky? Ne? Tak 
to jste se zcela jistě nezúčastnili kar-
nevalu, který se konal poslední led-
nový den v třebíčském předzámčí. 

A protože spatřit hraběnku z Vald-
štejna nemůžeme každý den, vydává-
me se na obhlídku. Karneval začíná 
ve čtrnáct hodin, a tak jsme zvědaví, 
kolik dětí i dospělých přijde na mís-
to již v tuto hodinu. 

V přízemí začíná celá akce odstro-
jením, inu zima stále ještě není na 
ústupu. Bodejť by ano, poslední led-
nový den. 

A to už vidíme první masky! Stou-
páme po schodech do patra a tam 
nás dva mniši směrují doleva, pro-
tože tam se celé zahájení akce ode-
hraje. A když vystoupíme do oné 
místnosti, účast nám zcela vyrazí 
dech. Hemží se to tam princeznami, 
piráty, různými zvířátky, naprostá 
pastva pro oči.

A pozor, mezi maskami nechy-
bí smrťák, a to dokonce s kosou. 
Nemusíte se obávat, nejedná se o tu 
kosu, kterou se ještě donedávna na 
venkově žala tráva, ale i obilí. Tahle 
by nic takového nepokosila, proto 
se smrťák mohl po expozici Cesty 
časem prohánět bez obav. 

To už se k místnosti blíží hraběn-
ka. Samozřejmě nechybí nezbytný 
doprovod. Nějaké ty dvorní dámy, 
bílá paní a kupa zbrojnošů. Hraběn-
ka všechny vítá a představuje pro-

gram, který bude po celé odpoledne 
následovat.

Že vám někdo chybí? Kdopak? My 
víme, šašek. Ten na takové akci ale 
chybět nemůže. Však má také hlav-
ní slovo. A láká děti, aby se hraběnce 
představily. Ti odvážnější si dají říct, 
ty méně odvážné nikoli, což se dá 
pochopit. Jen si to představte, před-
stoupit před samotnou hraběnku.  

Ofi ciální zahájení končí, v hlavním 
sále začíná diskotéka. Ale mnoho 
zajímavého je i v jiných komnatách, 
třeba si účastníci mohou vyzkoušet, 
jaké to je přebírat věci jako Popel-
ka. Na jednom místě musejí děti 
i dospěláci prokázat sportovního 
ducha. To když musí přeskočit pro-
vaz, který je odděluje od dalších 
radovánek.

Nakonec to všichni zvládají ke vše-
obecné spokojenosti. Která místnost 
se plní nejrychleji? Přece ta tvůrčí! 
Kde se dá něco namalovat či vyrobit. 
Bílá paní se také potuluje po míst-
nostech a s napětím sledujeme, když 
si bere do náručí malého kloučka.

Pláč? Slzy! Kdepak! Drží se stateč-
ně jako pravý nebojsa. Rytíři před-
vádějí svoje umění hned na počátku 
cesty. Bijí se tak věrohodně, že malý 
synek prosí tatínka, ať si neubližu-
jí. „To je jenom jako,“ chlácholí ho 
táta. A pak si mají možnost jednot-
livé věci děti prohlédnout, ba si je i 
vyzkoušet. Bylo to pěkné odpoled-
ne, co říkáte?   -zt-

Hraběnka hostila dětský karneval

BÍLÁ paní rozhodně hrůzu nenaháněla. Foto: Antonín Zvěřina

TVŮRČÍ dílna lákala, bylo tam pořád plno. Foto: Antonín Zvěřina

NOVÁ MAZDA 2

Kombinovaná spotřeba 3,4 — 4,9 l/100 km, emise CO2 89 — 115 g/km.

KRÁSKA S VLASTNÍM NÁZOREM

Nová Mazda 2 vám učaruje na první i druhý pohled. Je kompaktní, a přitom vyzařuje sílu osobnosti. Snoubí v sobě ladnost designu s maximální funkčností, a to 
jak navenek, tak zevnitř. Je plně vybavena kompletní sadou technologií SKYACTIV, díky kterým se může pyšnit vysokým výkonem i jedinečně nízkou spotřebou 
(3,4 l / 100 km). A pokud vám spojení síly a krásy nestačí, přidejte k nim ještě bezpečnost. Soubor bezpečnostních prvků i-ACTIVSENSE se stará o vaši kompletní 
ochranu uvnitř vozu, zatímco náš inovativní systém MZD Connect zajišťuje, aby vám neuniklo nic z toho, co se děje venku. Ano, je to tak. Malé může znamenat nejen 
milé, ale taky krásné a jedinečné. MAZDA. ODVÁŽNĚ JINÁ.

ADJ.CZ, spol. s r.o., JIHLAVA, Romana Havelky 315/19a, tel.: 567 587 561, www.adj.cz
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SOŠ a SOU Třešť vám – jako jedi-
ná škola v Kraji Vysočina – nabízí 
atraktivní studijní obory v oblasti 
okrasného zahradnictví, krajinářství 
a ekologie:

41-44-M/01 
EKOLOGIE 
A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ
Čtyřletý maturitní obor pro chlap-

ce a dívky vhodný pro uchazeče se 
studijními předpoklady a zájmem o 
přírodu a životní prostředí. 

41-44-M/01 
ZAHRADNICTVÍ
Čtyřletý maturitní obor pro chlap-

ce a dívky zaměřený především na 
okrasné zahradnictví s možností 
další specializace na „Květinář-
ství a floristiku“, „Projektová-
ní zahrad a veřejné zeleně“ nebo 
„Krajinářství“.

Bližší informace o oborech 
naleznete na www.sskola-trest.
cz

CHCETE ZÍSKA T VZDĚLÁNÍ 
V PERSPEKTIVNÍCH 
MATURITNÍCH OBORECH?

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA ? PŘIJĎTE SE K NÁM 
PODÍVAT. RÁDI VÁS NA NAŠÍ ŠKOLE PŘIVÍTÁME.  (PI-

j03-soštd)

Co nabízíme?
skládání zkoušek Cambridge English ze všeobecné angličti ny v Jihlavě• 
zkoušky „nanečisto“ s využití m materiálů poskytovaných Briti sh Council• 
přípravné kurzy ke zkouškám úrovně PET, FCE, CAE a CPE• 
informační a poradenské služby k přípravě i k administraci zkoušek• 
spolupráci se školami v regionu• 

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Centrum celoživotního vzdělávání a katedra jazyků

Tolstého 16, 586 01 Jihlava
www.vspj.cz

Zkouškové centrum British Council

Kontakty: 
RNDr. Jitka Ryšková, vedoucí centra, tel: 567 141 189, mob. 603 323 766, 
e-mail: ryskova@vspj.cz, 
Šárka Venkrbcová, registrace ke zkouškám, tel: 567 141 118, mob. 775 766 391, 
e-mail: venkrbcova@vspj.cz

Pro více informací navšti vte naše webové stránky htt ps://bc.vspj.cz

j03
-b
cd
D
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Městské kulturní středisko

Program kina Pasáž 

Centrum DaR

Akce Hotelu 
Zámek Valeč 2015

Klub seniorů
Čtvrtek 12. března ve 14 hodin – 

baletní sál Pasáž
TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 

SENIORY

Pátek 20. března ve 14 hodin – 
Národní dům, malý sál

ANGLIE A WALES – cestopisné 
promítání paní Milušky Mrvkové

Čtvrtek 26. března v 14.30 hodin 
– Národní dům, velký sál

JOSEFSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje KS KVAR-

TET.
 

PRO ŠKOLY
Čtvrtek 12. března v 8.30 a 10.15 

hodin – divadlo Pasáž
HRÁTKY NA POHÁDKY – tři 

známé české pohádky obohacené 
veselými písničkami

Pondělí 16. března v 8.30 a 10.15 
hodin – divadlo Pasáž

ZAHRA DA – podle knihy Jiřího 
Trnky

Klub zdraví Třebíč
Neděle 1. 3. 15.30 – 18 hodin 

Relaxační odpoledne
Kurz kreslení
Mnoho lidí by rádo kreslilo, ale 

neví, jak na to. A někteří z nás to 
zkouší, ale výsledek je často jiný, než 
bychom chtěli. Kde dělám chybu? 
A co je vlastně špatně? Někdy stačí 
málo, abychom rozvinuli talent, kte-
rý v nás je. 

Neděle 22. 3. 15.30 – 18 hodin 
Relaxační odpoledne

Kurz kreslení
Obě akce pod vedením Th B. Jana 

Majera.
 
Sobota 28. 3. 17 – 18.30 hodin
 Tajemství andělů
Přednáší Th B. Jan Majer.
Opravdu existují bytosti, které člo-

věk normálně nevidí? Někteří lidé 
tvrdí, že andělé s nimi mluví. Někte-
ří tvrdí, že viděli jejich oči, jiní jsou 
přesvědčeni, že viděli celou bytost. 
Další tvrdí, že používají jejich sílu, 
nebo moudrost. Jak tomu rozumět? 

Neděle 29. 3. 
Fotografi cké putování s Pavlem 

Poutníkem
Sraz v 14 hodin u sousoší Cyrila a 

Metoděje. 
Půjdeme směrem do Židovské 

čtvrti a budeme pod vedením zku-
šeného a nadšeného fotografa hledat 
způsoby a inspiraci, jak vyfotit její 
krásná a tajuplná zákoutí.

Místo konání (pokud není uvede-
no jinak):  Adventní dům, Jungman-
nova 16, Třebíč

27.2. Hotel Zámek Valeč – Vojen-
ský ples

2.3. 19.30 hodin Hotel Zámek 
Valeč - Aquaerobik

7.3. 20 hodin Hotel Zámek Valeč 
– Taneční zábava – MDŽ /DUO-
BAND a Veronika/

13.3. Sport – V –  Hotel Hrotovice 
– Hudební večer - skupina Carrie

21.3. 20 hodin Hotel Zámek Valeč 
– Hudební večer - Slow Hand 
Band – doprovodná skupina L. 
Kerndla

28.3. Sport – V –  Hotel Hrotovi-
ce - Ochutnávka vín, hraje Cimbá-
lovka Jožka Šmukař a DUO-BAND 
a Veronika

2. - 13. 3. Kniha - tvůj kamarád 
prezentace knih spojená s prodejem

3. 3. 10.30 – 12 Důležitost knihy 
pro rozvoj našich dětí

10. 3. 10.30 – 12 Kurz zdravé-
ho vaření: Cizrnová pomazánka s 
bylinkami

12. 3. 10.30 – 12 Vnímání rodin-
ných hodnot napříč generacemi 

16. - 17. 3.   8.30 - 15.30 OHK 
Třebíč: Možnosti podnikání v 
oblasti péče o děti 

17. 3. 10.30 – 12 Vítej jaro - vese-
lé zpívánky a jarní vyrábění 

26. 3. 10.30 – 12 RODINA a 
VZTAHY z pohledu PSYCHOAS-
TROLOGIE - přednáší Ondřej HA-
BR

26. 3. 15.30 – 17 Dílničky RaD 
aneb tvoření rodičů a dětí: Veselé 
Velikonoce

31. 3. 10.30 – 12 Tvořivé dopo-
ledne: Velikonoční tvoření

DIVADLA A KONCERTY
FESTIVAL DIVADLA 2-3-4 

HERCŮ
Všechna představení se konají v 

Národním domě v Třebíči vždy od 
19 hodin..

Pondělí 2. 3. 
Divadlo Palace Praha
3 VERZE ŽIVOTA
Hrají: David Prachař, Igor Chmela, 

Linda Rybová, Jana Janěková ml.
Režie: Th omas Zielinski

Sobota 7. 3. 
Divadlo Ungelt Praha
PAN HALPERN A PAN JOHN-

SON
Hrají: Petr Kostka, František 

Němec
Režie: Ladislav Smoček

Pondělí 9. 3. 
Divadlo Na Fidlovačce Praha
NEJLEPŠÍ KA MARÁDKY
Hrají: Sandra Pogodová, Martina 

Randová, Pavel Nečas
Režie: Juraj Deák

Pátek 13. 3.
Th eatrum agency Praha
JAK UVAŘIT ŽÁBU
Hrají: Barbora Štěpánová, Pavel 

Nečas
Režie: Petr Strnad

Pondělí 16. 3. 
Divadlo v Řeznické Praha
ČERVENÁ
Hrají: Miroslav Etzler, Martin 

Kraus
Režie: Viktor Polesný

Pátek 20. 3. 
Divadlo Ungelt Praha
VZPOMÍNKY ZŮSTANOU
Hrají: Zlata Adamovská, Petr Ště-

pánek, Lucie Štěpánková/Jana Stry-
ková, Vilém Udatný/Pavel Kikinčuk

Režie: Viktor Polesný

17. 3. v 18 hod. - Fórum
DUO JAMAHA

25. 3. v 19 hod. - Divadlo Pasáž
TRA VESTI SKUPINA SCREA-

MERS
„PŘIJELA POUŤ“

28. 3. v 19 hod. - Divadlo Pasáž - 
KE DNI UČITELŮ

Divadlo Verze Praha
ÚČA MUSÍ PRYČ
Pedagogická hořce ostrá komedie, 

odehrávající se v 5. třídě základní 
školy.

30. 3. v 19 hod. - Divadlo Pasáž
ONDŘEJ BRZOBOHATÝ 

IDENTITY TOUR 2015

Od pátku 27. února do neděle 1. 
března

SEDMÝ SYN
Repríza dobrodružného fantasy fi l-

mu USA v českém znění. 
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 27. února do neděle 1. 
března

ŽENA V ČERNÉM 2: ANDĚL 
SMRTI 

Premiéra hororu USA. 
Začátky představení v 19.30 hod.

Farní kavárna
ZÁCHRA NA DROBNÝCH CÍR-

KEVNÍCH PAMÁTEK V LETECH 
1968 – 1989 NA ÚZEMÍ MĚSTA 
TŘEBÍČE.

Hovořit bude JUDr. Ing. Jiří Karas.
Sobota 14. 3. od 19 hodin.
Klubovna Spomal na faře u sv. 

Martina

Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 2. do středy 4. března
ZVONILKA  A TVOR NETVOR 
Repríza animovaného fi lmu v čes-

kém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 2. do středy 4. března
TEORIE VŠEHO
Premiéra životopisného dramatu Vel-

ké Británie.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 5. do středy 11. března 
Upozornění: čtvrtek – neděle ve 3D, 
pondělí – středa ve 2D

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 3D
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 6. do neděle 8. března
AMERICKÝ SNIPER
Premiéra akčního biografi ckého fi l-

mu USA. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 9. do středy 11. března
GHOUL
Premiéra temného thrilleru inspiro-

vaného skutečnými událostmi ČR v 
anglickém znění s titulky.

Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 12.  do neděle 15. břez-
na

CHAPPIE 
Premiéra USA.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 13. do středy 18. března
VYBÍJENÁ
Premiéra komedie Petra Nikolaeva 

podle bestselleru Michala Viewegha.
Začátky představení: pátek - neděle v 

19.30 hod., pondělí – středa v 17 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 16. do středy 18. břez-
na

FOCUS
Premiéra kriminální komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 19. do neděle 22. břez-
na

POPELKA 
Premiéra pohádky USA v českém 

znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 20. do neděle 22. března 

GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL
Premiéra akčního kriminálního dra-

matu USA. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 23. do středy 25. břez-
na 

JEDEN SVĚT
 
Od čtvrtka 19.  do neděle 22. 

března 
KONEČNĚ DOMA
Premiéra dobrodružné animované 

komedie USA v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 27. do neděle 29. března
CESTA NADĚJE
Premiéra válečného dramatu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 30. března do středy 1. 
dubna 

SPONGEBOB VE FILMU: HOU-
BA NA SUCHU 3D

Repríza animované rodinné komedie 
v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 30. března do středy 1. 
dubna 

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
Repríza erotického fi lmu USA.
Začátky představení v 19.30 hod. 
Mládeži do 15 let nepřístupný

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.

Čtvrtek 5. března
MAMI!
Premiéra dramatu Kanada.

Čtvrtek 12. března
DIVOKÉ HISTORKY
Premiéra černé komedie Argentina/

Španělsko.

Čtvrtek 19. března
PŘÍBĚH MARIE
Premiéra dramatu Francie.

Čtvrtek 26. března
JAKO BYCH TAM NEBYLA
Premiéra dramatu Irsko.
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VEŘEJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA NABÍZÍ TŘÍLETÉ 
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V PREZENČNÍ  
I KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA:

NESTUDUJTE POUZE V UČEBNÁCH, STUDUJTE U BUDOUCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ!

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY (P, K)

PORODNÍ ASISTENTKA (P)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK (P)

i

Informace: 567 141 181 studijni@vspj.cz www.vspj.cz

Dlouhodobá praxe během studia! !

Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

 
do 30. 4. 2015

NEPŘEHLÉD
NUTELNÁ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno 
nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor ve své třídě. 
Nebo novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, 
nejmodernější asistenční systémy a vynikající jízdní vlastnosti. Nová 
Fabia Combi se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za 262 900 Kč. 
Navíc s financováním ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně 
a při využití protiúčtu výkupní bonus 15 000 Kč*. Seznamte se 
s novým vozem ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

mojefabiacombi.cz

* Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou 
prodlouženou na 5 let.

Zcela nová ŠKODA Fabia Combi 
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek

Kombinovaná spotřeba a emise C02 
vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení.

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338
674 01 Třebíč
Tel.: 568 846 340
www.autosalon-f3k.cz
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Amatérská soutěž NEJ MIMI osla-
vila v letošním roce desáté narozeni-
ny. Tradiční vyhlášení vítězů se usku-
tečnilo tradičně v Třebíčském centru. 
Ceny přišla předávat radní Marie Čer-
ná. Dostavil se i vítěz prvního ročníku, 
desetiletý Honzík Urbánek, v dopro-
vodu své maminky Jany. 

Ta také zasedla do poroty společně 
s Ivetou Ondráčkovou ze Zdravého 
města, Markétou Novotnou ze Zdravé 
péče a starostou Rudíkova Zdeňkem 
Součkou. Do moderování se pustila 
Jana Brabcová. 

„Když se podíváme na nástěnku, tak 
je opravdu těžký úkol vybrat z toho 

Soutěž NEJ MIMI má svoji tradici

CENY také předávala radní Marie Černá. Foto: Antonín Zvěřina

NA VYHLÁŠENÍ SE přišel podívat vítěz prvního ročníku Honzík Urbánek 
s maminkou Janou a zhostil se i předávání cen.  Foto: Antonín Zvěřina

množství krásných fotek pouze tři. Pokud 
tedy nebudete mezi vyhlášenými, nebuď-
te zklamaní, pro vás zůstane vždy to vaše 
dítě NEJ MIMI – nekrásnějším nejmilej-
ší, a dárky máme připravené pro všechny 
soutěžící,“ uvedla. 

Vítěze uvádíme na straně jed-
na, doplníme o hlasy veřejnosti. 
Ty vybraly jako nejhezčí miminko 
Kamila Karáska, na druhém místě se 
umístila Vansse Baňasová a třetí Nel-
la Cejpková. 

Předsedkyně centra Anna Machá-
tová po ukončení soutěže upozornila, 
že nápad uspořádat tuto soutěž vze-

šel tehdy z pracovnice centra Ivety 
Ondráčkové. „První ročník byl oprav-
dovým hledáním podoby, letos se sešlo 35 
snímků,“ podotkla. Má radost, že sou-
těž má vždy obrovskou sledovanost 
a jedná se o jedinou takovou v Kraji 
Vysočina. 

Jana Urbánková má na první roč-
ník velice hezké vzpomínky. „Honzík 
zvítězil s fotografi í, kdy seděl v kyblíku 
a čistil si zoubky,“ usmála. Zdůraznila, 
že se nehodnotí nejkrásnější mimin-
ko, ale zajímavá fotografi e a výraz dítě-
te. A Honzík přiznal, že si na vítězství 
vůbec, ale vůbec nevzpomíná.   -zt-



Oddlužení dle insolvenčního
zákona nově i pro OSVČ 
- zastavíme exekuce, dražby a vymáhání
- snížíme Vaše dluhy až o 70%
- servis do úplného vyřízení
e-mail: InsolvenceVysocina@seznam.cz
tel.: 776 707 113

Bankovní a nebankovní půjčky, úvěry, hypo-
téky. Možnost zástavy nemovitosti, vyplácíme 
exekuce. 

Tel.: 736 672 695, nebo www.manycash.cz  
Infoschůzka zdarma a nezávazně.

videoBoS - videozáznam Vašeho svateb-
ního dne, maturitního plesu, firemní prezen-
tace. Letecké video a foto z kvadrokoptéry. 
Studiové zpracování - střih, obrazové efekty. 
Přepis a zpracování videa - rodinných nah-
rávek (VHS, miniDV, HDD kamer atd.) a 8 
mm filmů na DVD. Více na www.video-kam-
eraman.cz.  Tel.: 608 855 607

Výklad karet, léčivé terapie, uvolnění energet. 
bloků, minulý život. Tel. 739 080 527, www.
vyklad-vestby.cz

Je Vaše tiskárna nenažraná? Naše kva-
litní  kompatibilní  cartridge a  tonery ji naučí 
tisknout levně!  Internetové ceny,   výkup   
prázdných  náplní a dokonce i provize pro 
Vás. www.TREBSERVIS.CZ, tel.: 604 911 211 
(OC Amos – Komenského nám. 1045/18 – u 
přechodu naproti Septiku :-)  

Soudně ověřené překlady z a do 
německého jazyka, tlumočení, výuka. 

Mgr. Jitka Vaňhová, tel. 724 658 835.

Zaměstnání

Seznámení

Ostatní

Překlady a tlumočení 

Služby

Video

Výklad karet

Náplně do tiskáren

Nabízí sečení trávy - křovinořez nebo 
sekačka. Práce motorovou pilou, vyřezávání 
náletových křovin. Stříhání živých plotů benz. 
plotostřihem, likvidace větví štěpkovačem. 
Mobil: 722 718 797 nebo 737 881 944.

Služby domácnostem

Autopříslušenství

SPECIÁLKA AUTONOSIČE - AUTO-BOXY 
BONA Voborný,  Prodejna přemístěna na ul. 
B. Němcové Třebíč PRODEJ - PŮJČOVNA. 
Zajímavé ceny nosičů: lyží 4pár od 540,-, 
FaFelod 800, OCT-FAB od 1100,-, OCT II-
FAB II od 1190,-, příčníky od 690,- autoboxy 
od 2300,-, nosiče na závěsné zařízení. Záruka, 
Servis
Tel. 724 555 204, www.autonosicetrebic.cz 

Montáže tažných zařízení a půjčovna 
přívěsů na Budíkovické 215. Montáž (autori-
zovaná - bez nutnosti STK) na počkání. 
Půjčování přívěsů od 200 Kč/den. K dis-
pozici je i přívěs na náklady 4-5 m dlouhé. 
Detaily na 
www.taznekoule.cz, Tel. 604 871 030.

Koupím

Prodám

Oznamovatel

Truhlářství Kamarád – výroba, opravy, 
montáže. Nábytek na míru, kuchyňské 
linky, vestavěné skříně. Montáž a doprava 
zdarma. Tel.: 604 867 232

Výroba nábytku Kučera - kuchyňské 
linky, nábytek na zakázku  www.kkk.
vyrobce.cz,
mob.: 608 844 093

Kosmetika Miloslava Cejnková – hotel 
Zlatý kříž v Třebíči nabízí v měsíci březnu 
–30 % na regenerační laserové ošetření pleti 
( obličej, krk – 210,- Kč ). Dny Yasminky – 
každé pondělí ošetření obličeje a krku kos-
metikou Yasminka za 200,- Kč; cca 30-45 
min. Prodej kosmetiky For Life, Yasminka.  
Přírodní biooleje z Afriky včetně arganového, 
koupelové soli, přírodní mýdla na akné, 
ekzémy a jiné. Více na: www.kosmetikace-
jnkovacz.goneo.cz, Tel.: 724 662 729

TAK UŽ NE!
Končíme s pracným malováním
obočí každý den. Žádné omezování
a kontrola, zda se nám obočí nerozmazalo.
Od teď se cítíme skvěle, máme stále 
upravené obočí při všech aktivitách.

NOVINKA v permanentním make-upu
PEROVÁ METODA - vláskování obočí
* přirozené obočí nerozeznatelné
   od skutečných chloupků

Mikropigmentace L - T - L
*  zjemnělá a přirozená metoda 
   permanentního make-upu
   obočí, očních linek, stínování rtů
* vše se provádí bezbolestně

Tímto inzerátem získáváte akční
bonus 200 Kč na permanentní 
make-up do 31.3. 2015

Poptáváte i jiné služby?
* veškeré kosmetické ošetření na míru
   pro ženy, muže a ...náctileté
*  NATUR salon - pouze ruční péče a kvalitní 

přírodní
   kosmetika nezatěžující náš organismus

AMARYLLIS - kosmetický salon
www.kosmetika-trebic.cz
mob.: 777 668 503

Mgr. Ivana Kafoňková, Soudní překlady 
německého jazyka, výuka- příprava na matu-
ritní zkoušku, firemní kurzy. Tel.: 777 649 
653 

Truhlářství

Finance

Podlahářské práce - lepení PVC, koberců, 
parket, plovoucí podlahy, renovace parket, 
průmyslové lité podlahy, včetně dodání 
materiálu. 

www.podlahyvysociny.cz. 
Z. Dvořák, tel.:  775 355 521

Podlahářské práce

Kosmetika

Vyklízíte dům, byt, chalupu? Koupím 
i celou pozůstalost. Nábytek , nádobí, 
příbory, sklo, porcelán, knihy , fotografie, 
lustr, obrazy, náboženské předměty, mince, 
bankovky, odznaky, hodinky, staré zbraně, 
betlém a vánoční ozdoby. Vše vojenské, 
myslivecké. Jakoukoliv sbírku - vše do roku 
1989. Tel.: 724 468 171

Koupím staré hračky na baterku, klíček, 
bovden, auta, vlak, loď, pásák, dělo, 
vojáčky, stavebnice, hry, kostky, panenky, 
kočár aj. Dobře zaplatím. Tel.: 603 146 
473
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Muž 25 let v ID hledá protějšek. 
Tel.: 721 773 362

Přijmeme montéry oken, nebo celou 
montážní partu. Nástup možný ihned. 
Nabízíme výborné platové podmínky, firemní 
dodávku i nářadí. Profesní životopis zasílejte na 
info@oknoland.cz

Doučím Angličtinu. Tel.: 777 263 948 

Nabídka ČIŠTĚNÍ koberců, SEDACÍCH sou-
prav, INTERIÉRU vozidel, TVRDÝCH podlah. 
Tel: 608 700 515.www.cisticiservistrebic.cz

t03-cssD

Řezbářský stůl i s příslušenstvím.T.: 732 406 
751

Koupím malotraktor vari-terra i v horším 
stavu, předem děkuji za nabídku. Tel: 777 
428 234

Koupím Jawa, ČZ, Stadion, Jaweta, 
pionýr, PAV, Velorex i jiné, jakýkoliv stav i 
neúplná torza i mix různých ND, dále auto 
v zachov. stavu - Škoda Octavia, 1000, 
100, 110R, Garde, Rapid, VAZ 2101-3 i 
jiné soc. vozy a nepoužité ND k nim. T.: 
604 565 190

SBĚRATEL KOUPÍ VEŠKERÉ starožitnosti 
- obrazy, hodiny, nábytek,zlato, stříbro, aj., 
platba hotově, seriózní jednání, t.: 603 447 
250

Koupím housle, violu, cello, basu, saxo-
fon a klarinet i poškozené a nekompletní. 
T. : 728 473 687

Koupím starý nábytek z půdy , hodiny, 
betlém, hud. nástroje, mince a bankovky, 
reklamní cedule, vyznamenání, nože, 
šperky, stříbrné předměty, příbory, hračky,  
i celou pozůstalost. Dobře zaplatím. Tel. 
603 146 473

Kupuji staré peřiny a nedrané peří. Tel.: 
721 469 234

Koupím trámy z demolice, demontáž, T.: 
777 196 200
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Po roce se vrátil do israelského Eila-
tu a jeho okolí Petr Mejzlík z TJ Spar-
tak Třebíč. V pátek 30. ledna se tam 
konal už 16. ročník mezinárodního 
triatlonového závodu Israman Negev 
Eilat, který na sebe poutal pozornost 
zejména tím, zda se vítězi předchozích 
dvou ročníků podaří obhájit prvenství 
potřetí za sebou. 

Tím vítězem z let 2013 a  2014 byl 
Petr Vabroušek z České republiky, ten-
tokrát prvenství neobhájil, ale časem 
10:15:31 h obsadil  třetí místo za Nizo-
zemcem Bartem Candelem (9:42,24 
h) a  Sergio Marquesem z Portugalska 
(9:57,35 h).

Závod je rozdělen do několika 
výkonnostních kategorií od žákov-
ských po veteránské, do různých vzdá-
leností tratí, štafetových závodů a 
podobně. Největší zájem ale na sebe 
poutal Israman 226 s účastí přes dvě 

stovky závodníků z 26 států. Parame-
try tohoto závodu jsou plavání 3,8 km 
v Rudém moři, jízda na kole 180 km 
s převýšením 3 400 m a maraton 42,2 
km. 

Jedná se o jeden z nejtěžších Iron-
manů na světě. Po loňském úspěšném 
vystoupení (2. místo v kat. 55-59 let) 
se na místo činu vrátil Petr Mejzlík. V 
podstatě zopakoval loňský výkon, po 
plavání se usadil na průběžném dru-
hém místě, které po celou dobu závo-
du neopustil a časem 13:49,03 h (vloni 
13:33,57 h) zopakoval loňské umístění 
a vklínil se tak mezi dva domácí závod-
níky Devonse a Narviho. V celkovém 
hodnocení proběhl cílem na 80. místě.

Z třebíčských závodníků se na start 
poloviční tratě ISRA MAN 113 posta-
vil ještě Petr Tomek, který v kat. 35-39 
let obsadil časem 6:32,54 h 27. místo.   
 -zt-

PETR MEJZLÍK úspěšně reprezentoval nejen Třebíč, ale i republiku.
 Foto: archiv P. Mejzlíka

Petr Mejzlík obhájil stříbro

Čtyři mužské a čtyři ženské okresní 
rekordy, taková je bilance třebíčských 
atletů v jejich tabulkách za rok 2014. 
O tři z nich se postaral Jiří Sýkora, 
který nejprve v zimě přivezl ze Sheff -
ieldu nejlepší výkon v sedmiboji, aby 
v létě na Madeiře přidal OR v dese-
tiboji a současně i ve skoku o tyči. V 
obou vícebojařských disciplínách je 
navíc českým rekordmanem v kate-
gorii juniorů (sedmiboj: 5838 v Pra-
ze, desetiboj: 8135 v Eugene). Posled-
ní mužský přidal Jiří Dvořák, který 
výrazně posunul okresní maximum v 
hodu oštěpem. Nové rekordní zápi-
sy žen si mezi sebe rozdělily Veronika 
Janíčková a Bára Doležalová. Veronika 
překonala na krátkých překážkách o 
dvě setiny čas Lucie Sichertové z roku 
2002, Bára byla na dvoustovce o čty-
ři setiny rychlejší než Petra Ludanyio-
vá rovněž v roce 2002. Obě závodni-
ce pak při MČR v Třinci společně s 
Klárou Vejmelkovou a Terezou Břez-
novou vylepšily OR ve sprinterské i 
čtvrtkařské  štafetě.  

Muži
60 m Pavel Hykl 6,94
100 m Jiří Sýkora 10,90
200 m Jiří Sýkora 22,13 
400 m Jiří Sýkora 48,80 
800 m Josef Rygl 1:57,77
1500 m Josef Rygl 3:58,27
110 m př Jiří Sýkora 14,94 
400 m př Martin Hošek 56,07

Výška Jiří Sýkora 205 
Tyč Jiří Sýkora 460 OR 
Dálka Jiří Sýkora 742 
Trojskok Aleš Svoboda 14,13 
Koule Jiří Kliner 14,28 
Disk Jiří Sýkora 45,84 
Kladivo Josef Vomela 40,70 
Oštěp Jiří Dvořák 64,11 OR 
Sedmiboj Jiří Sýkora 5530 OR 
Desetiboj Jiří Sýkora 7927 OR 

Ženy
60 m Bára Doležalová 7,91 
100 m Bára Doležalová 12,53 
200 m Bára Doležalová 25,29 OR 
400 m Veronika Janíčková 57,78 
800 m Veronika Janíčková 2:25,63
1500 m Radka Březnová 6:02,46
5000 m Petra Mandátová 21:39,99 
100 m př Veronika Janíčková 
14,37 OR 
400 m př Veronika Janíčková 61,42 
3000 m př Hedvika Mokrá 15:59,89 
Výška Bára Doležalová 154
Tyč Saša Melicharová 210 
Dálka Bára Doležalová 557 
Trojskok Monika Sedláčková 10,44 
Koule Monika Sedláčková 10,88
Disk Lucie Nováková 35,82
Kladivo Lenka Götzová 35,19
Oštěp Vendula Veselá 33,51
Sedmiboj Bára Doležalová 4528 
4 x 100 m Vejmelková T. Březnová 
Janíčková Doležalová 48,66 OR 
4 x 400 m Janíčková Vejmelková T. 
Březnová Doležalová 3:53,03 

Třebáčské atletické tabulky 
ozdobilo osm rekordů

Zhruba v polovině února dopoledne 
přijali strážníci informaci o tom, že na 
parkovišti u supermarketu v Brněnské 
ulici v Třebíči chodí muž snědé pleti s 
igelitovou taškou a nevybíravým způ-
sobem nabízí starším občanům nějaké 
zboží. 

Strážníci na místě zadrželi 20letého 
muže z Bíliny (Slovenská republika), 
u kterého byly nalezeny věci užité k 
přestupku. Ty mu strážníci odebra-
li. Jednalo se o několik kusů hodinek, 
dalekohled, holicí strojek a parfémy.

Na základě poznatků vnímavého 
občana bylo zadrženo i podezřelé 
vozidlo s dalšími třemi muži slovenské 
národnosti. Ve vozidle se našlo něko-
lik desítek nekvalitních předmětů, 
hodinky, rehabilitační pomůcky, toa-
letní vody, náplasti zajišťující detoxika-

ci organismu a další, které se na území 
našeho města pokusili muži prodat. 
Celá záležitost i se všemi zabavenými 
věcmi byla předána příslušným správ-
ním orgánům k dořešení.

Dále bylo na místě hlídkou Policie 
ČR zjištěno, že řidiči uvedeného vozi-
dla, 50letému muži z Topolčan, byl 
vystaven zákaz řízení. Další podobný 
případ se stal o několik dní později 
v ulici Štefánikova. Muže ve věku 26 
let nabízel levnější energie. 

Strážníci žádají občany Třebíče o 
opatrnost a obezřetnost. V případě, že 
budou osloveni podobnými prodejci, 
mají se jim vyhnout, v žádném přípa-
dě neplatit žádnou fi nanční hotovost 
za uvedené věci a okamžitě kontakto-
vat strážníky městské policie.

  -zt-

Městští strážníci zadrželi 
slovenské prodejce zboží

Koná se výměna zkušeností
Studentský klub Katolického gymná-

zia Halahoj připravuje další Regionální 
velkou výměnu zkušeností. Potrvá do 
neděle 1. března v areálu Katolického 
gymnázia v Třebíči. Jedná se o tradič-
ní každoroční setkání všech, kteří se 
věnují volnočasovým aktivitám dětí a 
mládeže.

Tato výměna zkušeností patří mezi 
pravidelné akce na Vysočině, kdy pořa-
datelé a pořadatelská města se střída-
jí. Regionální výměna je určena pro 

všechny pracovníky v oblasti volného 
času. Týká se vedoucích táborů a růz-
ných organizací, učitelů, instruktorů a 
těch, kteří pracují v centrech volného 
času, nebo se jiným způsobem zapo-
jují do práce s dětmi a mládeží. Nabí-
zí širokou škálu programů. Ty se dělí 
na semináře, dílny a různá diskusní 
fóra. Velká část programu je zaměřena 
prakticky tak, aby si účastníci opravdu 
vyměnili navzájem své zkušenosti z 
dané oblasti.   -zt-

Podle dlouholeté tradice se posled-
ní březnový víkend sjedou do Tře-
bíče amatérské loutkářské soubo-
ry z několika krajů, aby se utkaly o 
postup do celostátní přehlídky Lout-
kářská Chrudim. Třebíčské loutkář-
ské jaro, které už po devětačtyřicáté 
pořádá Městské kulturní středisko 
v Třebíči, se letos koná v pátek 28. 
a v sobotu 29. března v obou sálech 
Národního domu.

Ani letos nebudou chybět soubory, 
kde s loutkami hrají děti.  Divadelní 
a loutkářský soubor Blučina  přijede 
s pohádkou O hastrmaní princez-
ničce a Loutkino Brno s příběhem 
O rybáři a staré botě. Kašpárkovský 
soubor Povidlo z Otrokovic prozra-
dí Jak se stal kašpárek pánem skalní-
ho hradu.

Loutkové divadlo Starost z Prostě-

jova pobaví děti od sedmi let a stej-
ně tak i dospělé diváky. Nastudoval 
Písně pohnutlivé i veselé v podání 
rodin múzou políbených. Loutko-
herci Lenka Sasínová a Roman Šve-
hlík Divadla Brod  z Uherského Bro-
du dokáží vtáhnout děti do děje.

Letos na ně v sobotu čekají dvě 
pohádky spojené do jedné – Červe-
ná Karkulka a Perníková chaloupka.  
Paní Lenka zahraje v neděli ještě dvě 
pohádky Otesánek a O hloupé huse. 
Má svůj soubor nazvaný Pohád-
ky od Lenky. Manželé Machkovi ze 
Skleného nad Oslavou založili od 
minulého ročníku naší soutěže lout-
kářů amatérů profesionální divadlo. 
Přivezou ale svoje děti, které jdou v 
jejich stopách. Zahrají krátký příběh, 
jehož název zatím pyšný otec nepro-
zradil. Mirka Čermáková

Konec března patří loutkám
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
- Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134
5. - 8. 3.2015 Krkonoše, Dvor-

ská bouda, autobusový zájezd. 
Nadmořská výška chaty 1330 m 
dává ideální podmínky pro hřebe-
nové túry na běžkách i pěší. Men-
ší lyžařský vlek 400 m přímo u cha-
ty. Chata se nachází 4 km od Luční 
boudy a 6 km od Sněžky. Odjezd z 
Třebíče v 6.00 hod. od AN.

7. 3. 2015 Třebíč, Polanka - 
Řípov - Padrtův mlýn - Červený 
mlýn - Petrovice (8,5 km). Konec 
vycházky je v Petrovicích, posezení 
a opékání buřtů. Návrat na vlak do 
Okříšek (1,5 km). Odchod v 9.00 
hodin z parkoviště Třebíč, Polanka. 
Návrat z Okříšek vlakem v 12.06, 
13.07, 14.13, 15.07 nebo autobusem 
v 12.35, 14.52.

7. 3. 2015 Z Husovic do Husovic, 
turistický pochod v Brně, start Brno 
- Husovice, sokolovna Dukelská 

37, trasy pěší i cyklo 15, 25, 35, 42 
a 50 km. Trasy vedou kolem Svita-
vy na Těsnohlídkovo údolí, do Bílo-
vic, k jeskyním Pekárna a Ochozská, 
do přírodního parku Údolí Říčky s 
několika mlýny, kolem kopce Hády 
a zříceniny Obřany. Odjezd dle 
domluvy auty nebo vlakem.

14. 3. 2015 PP Česká Kanada: 
Dolní Radíkov - skalní útvar Měděný 
vrch - rozhledna U Jakuba na Havlo-
vě hoře - Terezín - Zvůle - Ďáblův 
chléb - Rožnov a bizoní farma - Sto-
ječín - Matějovec - Radíkov (25 km), 
možnost zkrácení: (15 km i méně). 
Měděný vrch je skalní masiv, na ská-
ly lze vystoupit. U Jakuba je dřevěná 
rozhledna z r. 2013 se 180 schody. 
Zvůle je rybník a rekreační osada. 
Ďáblův chléb je seskupení balvanů, z 
nichž největší je rozříznut jako boch-
ník chleba. Odjezd osobními aut, 
sraz v 7.00 hodin parkoviště u MHD 
Třebíč Za Rybníkem.

21. 3. 2015 Zahájení jarní turis-
tické sezony v oblasti KČT Vyso-

Turistika
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čina – Žďár nad Sázavou, trasy pěší 
5 - 22 km. Od 8.00 hod. registra-
ce v zadní části budovy Sokolovny, 
Doležalovo náměstí. Slavnostní zahá-
jení v 9.00 hod. na náměstí Repub-
liky. Cíl v místě startu, kde budou 
předány pamětní listy, k dispozici 
razítka a menší občerstvení. Odjezd 
autobusem z Třebíče v 6.56. Návrat 
ze Žďáru vlakem v 15.32, 17.32 nebo 
autobusem v 16.05. Doprava možná 
i svými auty.

25. 3. 2015 Vycházka „ Architek-
tura 20. století“ s Arch. L. Herzá-
nem: MHD Za Rybníkem - rozvod-

na Řípov SPÍNAČKA  - stará kolonie 
u rybníka - Hotelová škola (bývalý 
internát) - areál BOPO - Janův mlýn 
- Hluchý mlýn - AN Třebíč (6 km). 
Sraz v 9.00 hod. MHD Za Rybní-
kem, Borovina.

28.- 29. 3. 2015 Jarní Vysočinou, 
turistický pochod v Havl. Brodě, 
start MÚ V Rámech, trasy pěší v SO 
10, 15, 25, 35 a 50 km, v NE 10, 15 a 
25 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. 
n. v 6.09 / z Boroviny v 6.13. Návrat 
vlakem z Havl. Brodu v 14.05, 16.05, 
18.05. -zt-

První letošní atletickou medai-
li pro barvy Spartaku Třebíč získal v 
pražské Stromovce svěřenec trenéra 
Jana Herese Tomáš Vilímek. Závod-
ník, který byl dosud ve stínu Aleše 
Svobody a Ondřeje Doláka, vybojo-
val v dorostenecké kategorii ve vrhu 
koulí bronzovou medaili, když se v 
posledním pokusu výrazně zlepšil a 
ze zadních fi nálových pozic doskočil 
až na stupně vítězů. 

Pro třebíčskou atletiku to byl šťast-
ný závěr poté, co zdravotně indis-
ponovaná dvojice Svoboda a Dolák 
zápolila více se svými problémy než 
se soupeři. Další třebíčská nadě-
je, Veronika Janíčková, vynechala 
z důvodu doléčení zranění halové 
MČR úplně. 

Zastoupila ji všestranná Bára 
Doležalová, která k šesté příčce z 
MČR juniorek ve víceboji přida-

la čtvrté místo v trojskoku. V této 
disciplíně absolvovala teprve dru-
hý závod (v lednu vyhrála výko-
nem 11,37 přebor Vysočiny), a 
pokud se jí bude dále věnovat, moh-
la by časem ohrozit patnáct let starý 
okresní rekord Ivety Mičkové, jenž 
má hodnotu 11,97.   

Z výkonů atletů Spartaku Třebíč 
na MČR juniorů a dorostu v hale 
ve Stromovce: Dorostenci: Výška: 
13. Svoboda 172. Koule - 3. Vilímek 
14,31. Junioři: 800 m: 16. Janíček 
2:03,78. Dálka: 12. Dolák 611. Kou-
le:  11. Dolák 12,95. Juniorky: 60 m: 
10. Doležalová 7,99. 400 m:  19. Břez-
nová 65,66. Trojskok:  4. Doležalo-
vá 11,46. Z výkonů atletů Spartaku 
Třebíč na MČR ve vícebojích ve Stro-
movce: Pětiboj juniorek: 6. Doležalo-
vá 3 113 (09,61 - 146 – 09,34 – 539 - 
2:38,06). Milan Zeibert

Koulař Vilímek stanul 
na bronzovém stupni

Technicky mimořádně náročná 
trať spolu s teplotami nad bodem 
mrazu udělaly ze zimního triatlonu s 
názvem WinTrial 2015 ve Vimperku 
ještě obtížnější závod, než se očeká-
valo. 

Ve Skiareálu Vodník se bojovalo 
na tratích šest kilometrů běhu, deset 
kilometrů na kole a závěrečná lyžař-
ská část měřila osm kilometrů.

Zejména prostřední biková část 
však dala všem hodně zabrat. Někte-
ří sportovci dokonce v určitých 
pasážích raději sesedli z kola a běželi. 
K vidění pochopitelně bylo i mnoho 
pádů. Národním šampionem se stal 
zkušený Pavel Jindra, mezi ženami 
zvítězila vicemistryně Evropy Šárka 
Grabmullerová. 

V málo početném startovním poli 

měl své zástupce oddíl TT  TJ Sp. 
Třebíč. Jiří Března v kat. 40-49 let 
obsadil 6. místo /celkově 18./, Klá-
ra Březnová mezi ženami skončila na 
2. místě a byla vítězkou kat. do 40 let 
a mezi muži 50-59 let obsadil Petr 
Mejzlík 2. místo /18./. 

Po dvou druhých místech v pře-
dešlých letech se družstvo složené z 
výše jmenovaných dočkalo poháru 
a medaile za vítězství v mistrovství 
ČR týmů. 

Nahrála tomu i skutečnost, že 
tým Č. Budějovic nedojel z důvo-
du odstoupení jednoho ze závodní-
ků pro technickou závadu na kole v 
kompletním složení. Skutečností ale 
je, že pro tento rok je mistrem ČR 
tým TJ Spartaku Třebíč.

 -zt-

Třebíčáci skončili 
na zimním triatlonu první

Za účasti 54 startujících se konal ve 
středu 18. února v Polné na Jihlavsku 
turnaj nejmladších judistů. Výborných 
výsledků na této soutěži dosáhli i začí-
nající a zároveň nejmladší závodníci z 
oddílu Judo TJ Spartak  Třebíč.

Mezi mláďaty byli úspěšní Sára 
Vaníčková a Radek Nechvátal, kteří 
obsadili 1. místa ve svých hmotnost-
ních kategoriích. Na 4. místě skončil 
Tomáš Novotný.

Téměř 450 žáků a žákyň ze Sloven-

ska, Běloruska, Rakouska, Maďarska, 
Německa a České republiky starto-
valo v sobotu 15. února na meziná-
rodním turnaji v judo GP Ostrava 
2014. Výsledky jsou započítávány 
do Českého poháru. Mezi startující-
mi nechyběli vybraní zástupci oddí-
lu judo TJ Spartak Třebíč. Dalšího 
úspěchu tam dosáhla starší žákyně 
Patricie Čopfová, která obsadila ve 
váhové kategorii do 57 kg 5. místo.
 -zt-

V Praze se uskutečnila v neděli 1. 
února premiéra prvního ročníku v 
kryathlonu, který se skládá ze tří dis-
ciplín navazujících v rychlém sledu za 
sebou. Za Klub ledních medvědů Tře-
bíč se zúčastnili Zdeněk Mikoláš a Jiří 
Zelený. První disciplínou je plavání 
v ledové vodě pod 4ºC v délce 250 
metrů, na což navazuje klasický běh 
2,5 kilometrů a poslední disciplí-
nou je běh na lyžích v délce tři kilo-
metry. V Praze se plavalo ve Vltavě, 

která měla teplotu 3 ºC samozřejmě 
bez neoprénu pouze v plavkách. Do 
mínus – 5ºC je možné v nich absol-
vovat celý závod. Závodu se zúčast-
nilo 50 soutěžících a byl rozdělen do 
dvou kategorií a to do 40 a nad 40 
let. 

„Těch mladších bylo v důsledku 
nechuti se pohybovat pochopitelně méně. 
No a pro další triatlety z našeho regionu 
to může být dobrá inspirace na příští 
rok,“ konstatoval Zdeněk Mikoláš. -zt-

Mikoláš a Zelený se zúčastnili 
pražského kryathlonu

ZDENĚK MIKOLÁŠ (vlevo) a Jiří Zelený se studené vody ve Vltavě nelekli.
 Foto: archiv KLM

Síly poměřili nejmladší judisté
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